VÄIKE-MAARJA VALLA

Infoleht
Nr 10 (155)

Egne Liivalaid tunnistati valla Aasta
tegijaks 2006
22. novembril valis
vallavolikogu valla tänavuseks aasta tegijaks
Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside
õpetaja ja huvijuhi EGNE
LIIVALAIDI.
Egne Liivalaidi tegevus
paistab silma koolis ja
seda märgatakse ka
väljaspool.
Egne on agar rahvatantsuringide juhendaja.
Paljude ettevõtmiste
kõrval on ta kahel korral
viinud tantsijad rahvusvahelistele festivalidele.
Lisaks eelmise aasta
osalemisele Norras
Sirdalstagane festivalil
käis ta tänavu mitme
tantsurühmaga Ungaris.
Euroopa Parlamendi
Infobüroo korraldatud
Euroscola projekti raames avanes novembrikuus just tänu Egne

Hind 3 krooni

November 2006

Liivalaidi ettevõtlikkusele
Väike-Maarja
gümaasiumi 30-liikmelisel
õpilasrühmal ainsana
Eesti koolide seast
võimalus osaleda Euroscola päeval Euroopa
Parlamendi hoonetes
Strasbourg‘is.
Märkimist väärivad
tänavu Egne eestvedamisel alguse saanud
Väike-Maarja gümnaasiumi olümpiamängud,
mille tule süütas Georg
Lurichi 130. sünniaastapäeva pidustuste raames
EOK president Mart
Siimann ja millest kujunes
suur kevadine kooli
spordipidu.
Egne Liivalaid valiti
tänavu ka maakonna
aasta tegijaks huvihariduse valdkonnas.
Kandidaate valla aasta
tegija nimetusele esitati

volikogule tänavu kaks,
Egne Liivalaidi kõrval
kandideeris kõrgele tiitlile
Kiltsi põhikooli õpetaja
Merje Leemets. Merje
Leemetsat tunneme
eeskätt Kiltsi loomelaagrite algataja ja
korraldajana, aga tema
tegevus nii kooli kui
Krusensterni nimelise
MTÜ ettevõtmistes on
hoopis laialdasem ja
tänuväärsem.

Täna lehes:
· Valla Aasta tegija 2006

lk 1

· Valla 15. aastapäeva
pidustused

lk 1

· Vallavolikogus arutatu

lk 2

· Vallavalitsuses arutatu

lk 3, 4

· Valla üldplaneering

lk 5

· Taliteenistuse
korraldamine valla teedel lk 5
· EVP-de kasutamisest

lk 6

· Joogiveest
nitraaditundlikul alal

lk 6

· Mõtteid valla majanduselust lk 7
· VMPSi veerg

lk 8, 9

· Riigikogulase mõtted

lk 9

· Kooliteated

lk 10, 11, 12, 13

· Kultuuriteated

lk 14, 15

· Sporditeated

lk 16, 17, 18

· Kirikuteated

lk 19

Väike-Maarja vallal tuleb 15. aastapäev
12. detsembril möödub 15 aastat omavalitsusliku staatuse
omistamisest Väike-Maarja vallale ehk teisisõnu,
Väike-Maarja vald tähistab tänavu oma 15. sünnipäeva.

Reedel, 8. detsembril 2006. a kell 18.00
on kõik oodatud
Väike-Maarja valla 15. aastapäeva
pidulikule tähistamisele
Väike-Maarja rahvamajas.

Kavas:
17.30–18.00
Saabumine, salongimuusika (harf, tžello),
18.00
PIDULIK ÕHTU “Väike-Maarja vald 15”:
· ülevaade valla arengust 15 aasta jooksul;
· Valla Aasta Tegija 2006 auhinna üleandmine;
· Kauni Kodu konkursi parimate austamine;
· KONTSERT – RO Estonia brassansambel;
· TANTSUMUUSIKA – ansambel Modern Fox,
solist Airi Allvee;
· ÕHTUJUHT Üllar Saaremäe.
23.00 - ILUTULESTIK
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VALLAVOLIKOGUS
25. oktoobril 2006. a
Volikogu esimees Hans
Kruusamägi luges ette Valimisliidu Pandivere Liit poolt esitatud
arupärimise vallavanemale.
Arupärimise vastust oodatakse
järgmisel volikogu istungil
suuliselt ja kirjalikult.
1. Katastriüksusele sihtotstarbe määramine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI:
· määrata Väike-Maarja vallas
Avanduse külas asuva vaba
metsamaa nr 71 erastamiseks
moodustatud Oskari katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa.
· määrata Väike-Maarja vallas
Kärsa külas asuva vaba
põllumajandusmaa nr P-29
kasutusvaldusesse andmiseks
moodustatud
Klibutarna
katastriüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
· määrata Väike-Maarja vallas
Avanduse külas asuva vaba
põllumajandusmaa nr P-11
kasutusvaldusesse andmiseks
moodustatud
Jäneskõrva
katastriüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
· määrata Väike-Maarja vallas
Avanduse külas asuva vaba
põllumajandusmaa nr P-12
kasutusvaldusesse andmiseks
moodustatud
Konnarohu
katastriüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
· määrata Väike-Maarja vallas
Avanduse külas asuva vaba
põllumajandusmaa nr P-14
kasutusvaldusesse andmiseks
moodustatud
Varjuluste
katastriüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
· määrata Väike-Maarja vallas
Avanduse külas asuva vaba
põllumajandusmaa nr P-13
kasutusvaldusesse andmiseks
moodustatud Meripuju katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa.
2. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
Ette kandis maanõunik Diana
Seepter. Moodustatava Tervisespordi katastriüksuse maa-ala
suurus on ligikaudu 7 ha. OÜ
Joosand on esitanud ettepanku

osaühingule kuuluvate ehitiste
teenindusmaa osas, mis hõlmab
osaliselt ka munitsipaalomandisse taotletavat maa-ala.
Arvestada tuleb seda, et
maareformi seaduse kohaselt
määratakse ehitise (ehitiste
kompleksi) teenindamiseks
vajalikuks maaks ainult
ehitisealune ning ehitist ümbritsev vähim tarvilik ja piisav
kogus maad, mis tagab ehitise
sihtotstarbelise kasutamise,
hooldamise, ohutu ekspluateerimise ning füüsilise säilimise.
Eelnõus esitatud munitsipaalomandisse taotletava maa-ala
suuruse osas on lähtutud
majanduskomisjoni
ettepanekust, mida toetasid
sotsiaalkomisjon ning haridus- ja
kultuurikomisjon. Maakomisjoni
ettepanek on taotleda munitsipaalomandisse olemasolevast
suusastaadionist põhja poole
jääv maa-ala.
OTSUSTATI
taotleda
munitsipaalomandisse VäikeMaarja vallas Ebavere külas
asuv moodustatava Tervisespordi katastriüksuse maa-ala,
sihtotstarbega üldmaa.
3. Peremehetute ehitiste
arvelevõtmine
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI:
· võtta arvele Eipri külas
peremehetu ehitisena kaupluselamu.
· võtta arvele Avispea külas
peremehetu ehitisena ½ osa
elamust ja abihoonest.

projekteerimine,
liikluskorralduse, kujade, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha,
haljastuse, heakorrastuse jms
määramine ning sigala
tegutsemisest
tulenevate
võimalike mõjude hindamine.
· algatada keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
6. ÜVK arengukava prioriteetsete objektide nimekirja
täiendamine
Ette kandis keskkonnanõunik
Leie Arula.
OTSUSTATI täiendada VäikeMaarja Vallavolikogu 30.03.2005.a.
määruse nr 7 lisa järgmiselt:
Punkt 5.4 C Ühiskanalisatsiooni renoveerimine ja
laiendamine.Arendusettepanek Väike-Maarja reovee ülepumplate rekonstrueerimine.
Orienteeruv maksumus (koos
käibemaksuga) - 400 000 krooni,
teostamise aeg - 2007-2009, võimalikud finantseerimisallikad-KIK,
OV.
Punkt 5.4 D Reoveepuhastite
rekonstrueerimine
ja/või
rajamine. Arendusettepanek Väike-Maarja aleviku reoveepuhasti - aeratsioonitankide
soojustus, puhurite väljavahetamine, jääkmuda ümberlaadimissõlme ehitus ja järelpuhasti laiendamine.
Orienteeruv maksumus (koos
käibemaksuga) - 1 200 000 krooni,
teostamise aeg - 2007 - 2010,
võimalikud finantseerimisallikad
- KIK, OV.

4. Seisukoha andmine Uustalu
kinnistu võõrandamiseks.
Ette kandis maakomisjoni
esimees Ilme Rikken-Gavronski.
OTSUSTATI mitte toetada OÜle Kaarma Farm Uustalu kinnistu
omandamiseks loa andmist.

7. Jäätmejaama detailplaneeringu kehtestamine
Ette kandis keskkonnanõunik
Leie Arula.
OTSUSTATI kehtestada
Simuna aleviku Pargi tn 1 maaala detailplaneering vastavalt
OÜ Projekteerimiskeskus tööle.

5. Detailplaneeringu algatamine
Ette kandis jurist-nõunik Peeter
Rahnik.
OTSUSTATI:
· algatada detailplaneering
Ebavere
külas
Uustalu
katastriüksusele sigala projekteerimiseks. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on sigala

8. Haridus-ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine
Ette kandis haridus- ja
kultuurikomisjoni esimees Jüri
Aavik. Haridus- ja kultuurikomisjoni liige Anneliis Liblik on
esitanud avalduse komisjonist
lahkumiseks. Leidsime komisjonis, et sobiv liige tema asemel
oleks Ülle Kippel.

Indrek Kesküla tegi ettepaneku
menetleda
alternatiivset,
Valimisliit Pandivere Liit poolt
esitatud, eelnõud. Põhjusel, et
osad volikogu liikmed ei ole siiani
saanud komisjonide tööst osa
võtta. Vastavalt juulikuus vastu
võetud Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse (edaspidi
KOKS) §-le 47 muudatusele on
igal volikogu liikmel õigus
kuuluda vähemalt ühte
komisjoni ning komisjoni
esimehed on antud sätet eiranud.
Jüri Aavik ütles, et seaduses
pole öeldud, et volikogu liige
saab ise valida, kuhu komisjoni
ta kuulub.
Sven Kesler ütles, et volikogu
liikmed määravad ise ennast
sinna komisjoni, kuhu nad
soovivad kuuluda. KOKS-i
muutmise aluseks oligi KohtlaJärve Linnavolikogu kaasus, kus
volikogu opositsiooni liikmeid ei
võetud ühtegi komisjoni.
Toimus arutelu.
Peeter Rahnik selgitas
seadusemuudatuse tagamaid.
Indrek Kesküla arvas, et
volikogu liikmed, kes tahavad
osaleda just selles komisjonis
annaksid selle komisjoni töös
oma kõige parema panuse.
Samuti on see avalikes huvides.
Toimus arutelu.
Hans Kruusamägi tegi
ettepaneku küsimuse arutelu
edasi lükata järgmisele volikogu
istungile.
OTSUSTATI päevakorrapunkti arutelu lükata edasi
järgmisele volikogu istungile.
9.Koolilõuna toetuse kasutamise korra kehtestamine
Ette kandis haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja Olga
Mets.
OTSUSTATI kehtestada
Väike-Maarja õppekeskuse
koolilõuna toetuse kasutamise
tingimused ja kord.
Info
· Vallavanema info
Vallavanem Olev Liblikmann
andis
lühiülevaate
uue
koolimudeli ja valla 2006. aasta
II lisaeelarve projekti ning 2007.
aasta eelarve projekti koostamise
kohta.
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VALLAVALITSUSES
25. oktoobril 2006. a.
1. Arvutihanke väljakuulutamine
OTSUSTATI kuulutada välja
piiratud võistupakkumine VäikeMaarja valla allasutustele arvutite
soetamiseks vastavalt pakkumiskutse
dokumentidele. Kinnitada piiratud
võistupakkumises osalevateks ettevõtjateks: Kernel AS, IT Grupp AS,
Elion Ettevõtted AS ja ML Arvutid
AS.
2. Maaküsimused
Määrati
· teenindusmaa Triigi külas asuvale
lasteaed-algkooli hoonele maa
munitsipaalomandisse jätmiseks.
Nõustuti
· Väike-Maarja alevikus VÄLJA tn 9
asuva 0,13 ha suuruse katastriüksuse
riigi omandisse jätmisega.
Lõpetati
· Ebavere külas Maidu Aimsele
kuuluva kinnistu kõrvale maa
ostueesõigusega erastamise menetlus.
3.Projekteerimistingimuste
määramine
OTSUSTATI määrata projekteerimistingimused OÜ Joosand ja
Aarne Laeva olemasoleva viie korteriga
elamu, lauda ja majandushoone
rekonstrueerimiseks asukohaga
Ebavere küla Väike-Maarja vald.
4. Ehituslubade väljastamine
OTSUSTATI
· väljastada Väike-Maarja Tarbijate
Ühistule ehitusluba kauplusehoone
osaliseks lammutamiseks ja I korruse
kaubanduspinna rekonstrueerimiseks
aadressil Pikk 9 Väike-Maarja alevik;
· väljastada Väike-Maarja Vallavalitsusele ehitusluba Ebavere
terviseradade olemasoleva välivalgustustrassi pikenduse rajamiseks
aadressil Ebavere küla Väike-Maarja
vald;
· väljastada Tarmo Vainile ehitusluba
majandushoone ehitamiseks aadressil
Männiku kinnistu Uuemõisa küla
Väike-Maarja vald;
· väljastada Leida Ponder’ile
ehitusluba kuuri täielikuks lammutamiseks aadressil Lai 8 Simuna alevik
Väike-Maarja vald;
· väljastada Leida Ponder’ile
ehitusluba elamu ehitamiseks aadressil
Lai 8 Simuna alevik Väike-Maarja vald;
· väljastada AS-le Eesti Gaas
ehitusluba Künka kinnistu eramu
välisgaasitrassi rajamiseks aadressil
Künka kinnistu Ebavere küla VäikeMaarja vald.
5. Kirjaliku nõusoleku andmine
OTSUSTATI anda kirjalik nõusolek
Ene Nurmsoole korterisse metallkamina paigaldamiseks.

6. Vallavara müük
OTSUSTATI nõustuda sõiduauto
Škoda Felicia 1,3 LX, väljalaskeaasta
1996, võõrandamisega Raili Sirgmetsale
hinnaga 12 000 krooni.
7. AS Sebe taotlus
Tutvustas abivallavanem Kaarel
Moisa. AS Sebe on esitanud
kiirkaugbussiliini nr 79 Tallinn –
Aegviidu – Tamsalu - Väike-Maarja Laekvere sõiduplaani projekti
väljumistega reedel ja pühapäval
Tallinnast kell 19.00 ning Laekverest
laupäeval ja esmaspäeval kell 7.00. Liini
nr 79 uue sõiduplaani alusel
taasavamiseks oleks hinnanguliselt vaja
täiendavalt rahalist toetust 60 000
krooni aastas.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI liini nr 79 avamine AS
Sebe poolt pakutud kujul on vajalik,
kuid eelarveliste vahendite nappuse
tõttu ei ole võimalik vallal liini doteerida.
8. Korteriavaldused
OTSUSTATI
· nõustuda Jüri Tammele eluruumi
üürile andmisega;
· mitte nõustuda Sergei Dementjevile
eluruumi üürile andmisega;
· mitte nõustuda Aldo Loriusele
eluruumi üürile andmisega;
· nõustuda Merike Koppasele korteri
üürile andmisega tööandja eluruumina;
· nõustuda Kaie Raidmale korteri
üürile andmisega tööandja eluruumina.
9. Vao Soojatarbijate Ühistu soojuse piirhinna kooskõlastamine
OTSUSTATI kooskõlastada Vao
Soojatarbijate Ühistu poolt hallatavas
soojusvarustuse teeninduspiirkonnas
müüdava soojuse piirhinnaks 600
krooni (ilma käibemaksuta) ühe
megavatt-tunni eest.
10. Väike-Maarja Lasteaia
hoolekogu koosseisu kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja Lasteaia hoolekogu järgmises
koosseisus: Diana Seepter, Kalle
Pohlak, Lilian Rikken, Kaire Kiisk, Eve
Veelaid, Piret Harend, Meeli Veia, Rein
Mitt ja Olga Mets.
Info:
· W.M.F. Zoege von Manteuffeli
150. sünniaastapäevast. Sünniaastapäeva tähistamisest rääkis avaliku
teabe ja spordiosakonna juhataja Ilve
Tobreluts.
· 2006 aasta teine lisaeelarve. Infot
jagas vanemökonomist Mati Kanarik.

31. oktoobril 2006. a
1. Maaküsimused
Kinnitati
· Vao külas asuva GARAAŽI

katastriüksuse ARGO KAASIKule
ostueesõigusega erastamise eeltoimingud;
· Vao külas asuva TRAKTORIKUURI katastriüksuse AS-le DINER
ostueesõigusega erastamise eeltoimingud;
· Rastla külas asuva TAGAÕUE
katastriüksuse LAINE KONDile
ostueesõigusega erastamise eeltoimingud;
· Pandivere külas asuva POOMI
katastriüksuse AARNE POOMile,
MAIE
ORUle,
KIRSTI
HOBOLAINENile ja HILJA TEERile
ostueesõigusega erastamise eeltoimingud;
· Triigi külas asuva TOOMASE
kinnistu jagamine TOOMASE
katastriüksuseks ja REBASE
katastriüksuseks;
· Käru külas asuvast vabast
metsamaast SEEMANI katastriüksuse
moodustamine erastamiseks VÄINO
SARNETile.
2. Väike-Maarja valla 2006. aasta
alaeelarvete muutmine tegevusaladele ja hallatavatele asutustele
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja valla kulude alaeelarvete
muudatused tegevusalade ja hallatavate
asutuste siseselt.
3. Bussiliini dotatsiooni määramine
OTSUSTATI määrata AS-ile Go
Bus Rakvere bussiliini nr 39 dotatsioon
2006. aasta septembrikuu eest summas
6 035.50 krooni.
4. Vallavara võõrandamine
OTSUSTATI nõustuda veoauto
GAZ3307 SAZ-3507, tehase tähis
XTH330720M1419752, reg nr 460
AIH, väljalaskeaasta 1991, võõrandamisega OÜ-le Aksel VA hinnaga 11
000 krooni.
5. Lumetõrjetööde pakkumiste
tulemuste kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada lumetõrjetööde teostajad 2006/2007 talvel
alljärgnevalt:
· Pikevere-Aavere piirkonnas FIE
Raimo Beilmann, teenuse tunni hind
430 krooni;
· Kiltsi-Vao-Nõmme-Ilmandu-Risu
piirkonnas AS Vao Agro, teenuse tunni
hind 450 krooni;
· Eipri-Pandivere-Äntu piirkonnas
Indrek Tomingase Paemurru talu,
teenuse tunni hind 500 krooni;
· Kurtna-Nadalama-Võivere-Hirla
piirkonnas OÜ Sepatalu, teenuse tunni
hind 450 krooni;
· Simuna aleviku tänavate piirkonnas
(osaliselt), Orguse-Pudivere-Triigi
piirkonnas Karuvälja OÜ, teenuse tunni

hind 490 krooni;
· Simuna aleviku tänavate piirkonnas
(osaliselt), Avanduse-Määri-Avispea
piirkonnas OÜ K&G Saarelt, teenuse
tunni hind 560 krooni (traktorid K701,
New Holland G 190) ja 420 krooni
(traktor MTZ 952).
Hinnad on ilma käibemaksuta.
6. Ehitusloa väljastamine
OTSUSTATI
· väljastada Arne Kõbule ehitusluba
tahesõnnikuhoidla rajamiseks aadressil
Pikevere küla Väike-Maarja vald;
· väljastada Indrek Tomingase
Paemurru
talule
ehitusluba
tahesõnnikuhoidla rajamiseks aadressil
Eipri küla Väike-Maarja vald.
7. Reklaami paigaldamise nõusoleku andmine
Kodugaas OÜ taotleb müügiluba
vedelgaasi (balloonis) müügiks Edu
kaupluse juures Pikk 9 Väike-Maarja
alevik. Kodugaasi reklaam väikeehitis
soovitakse paigaldada Pika tänava ja
Edu kaupluse vahelisele haljasalale.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI mitte nõustuda
eelnimetatud alale reklaam väikeehitise
paigaldamisega kuna antud asukoht ei
ole sobilik.
8. Simuna sauna lahtiolekuaja
ja piletihinna kinnitamine
OTSUSTATI:
1) kinnitada Simuna sauna
lahtiolekuajad alates 01.11.2006.a.
alljärgnevalt:
· laupäeviti 12.00 - 16.00 naised
(sissepääs kuni 15.00),
· laupäeviti 16.00 - 20.00 mehed
(sissepääs kuni 19.00);
2) kinnitada Simuna sauna
piletihinnad alates 01.11.2006. a
alljärgnevalt:
· täiskasvanud 10 krooni,
· õpilased 5 krooni,
· eelkooliealised tasuta.
9.Reservfondist raha eraldamine
OTSUSTATI eraldada reservfondist 52 000 krooni Simuna saunas
teostatud tööde kulude katteks ning
majandamis- ja personalikuludeks
2006. aastal.
10. 2006. aasta teise lisaeelarve
projekt
OTSUSTATI nõustuda eelnõu
esitamisega volikogu istungi
päevakorda.
11. 2007. aasta eelarve projekt
OTSUSTATI
· kinnitada valla 2007. aasta eelarve
esialgseks tulude plaaniks koos üleminevate kassajääkidega 82 520 043
krooni tasakaalus kulude plaani
Järgneb lk.4
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Algus lk.3
summaga 82 520 043 krooni;
· väljastada kõikidele volikogu
komisjonidele komisjoni esimehe isikus
2007. aasta eelarve projekt koos
vastavate alaeelarvetega hiljemalt 10.
novembriks. Komisjonide liikmetele
väljastada projekt meiliaadressidel;
· viia vastavalt volikogu komisjonide
poolt laekunud kirjalikele ettepanekutele eelarve projektis sisse vajalikud
muudatused selle esitamiseks esimesele
lugemisele volikogu 22. novembri
istungile;
· määrata korralduse punkti 2
täitmise eest vastutavaks isikuks vallasekretär Maris Viikberg ja korralduse
punkti 3 eest vastutavaks isikuks
vanemökonomist Mati Kanarik.
· kontroll korralduse täitmise üle
panna rahandusosakonna juhatajale
Helve Pugonenile.
· nõustuda 2007. aasta valla eelarve
määruse eelnõu esitamisega volikogu
istungi päevakorda.
Info:
·Simuna noortekeskuse tegevusest.
Infot jagas avaliku teabe ja spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts.
Simuna noortekeskuses tegutseb
noorsootöötajana Maie Ojasaar.
· Koolivaheaja ühisprojekt
Tervisehommikud. Avaliku teabe ja
spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts
tutvustas koolivaheaja projekti
Tervisehommikud, mille raames
korraldatakse õpilastele koolivaheajal
erinevaid sportlikke tegevusi.

07. novembril 2006. a
1. Maaküsimused
Kinnitati
· Määri külas asuva TARE
katastriüksuse LEMBIT AALile ostueesõigusega erastamise eeltoimingud;
· Vao külas asuva TALLI
katastriüksuse AS-ile DINER ostueesõigusega erastamise eeltoimingud;
· Avanduse külas asuvast vabast
metsamaast OSKARI katastriüksuse
moodustamine
erastamiseks
ANDRUS LÄLLile;
· Avanduse külas asuvast vabast
põllumajandusmaast MERIPUJU
katastriüksuse moodustamine kasutusvaldusesse andmiseks ARNE HIIREle;
· Avanduse külas asuvast vabast
põllumajandusmaast VARJULUSTE
katastriüksuse moodustamine kasutusvaldusesse andmiseks ARNE HIIREle;
· Avanduse külas asuvast vabast
põllumajandusmaast KONNAROHU
katastriüksuse
moodustamine
kasutusvaldusesse andmiseks ARNE
HIIREle;

· Avanduse külas asuvast vabast
põllumajandusmaast JÄNESKÕRVA
katastriüksuse moodustamine kasutusvaldusesse andmiseks ARNE HIIREle;
· Kärsa külas asuvast vabast
põllumajandusmaast KLIBUTARNA
katastriüksuse moodustamine kasutusvaldusesse andmiseks ARNE HIIREle.
Nõustuti
· Väike-Maarja alevikus ENERGIA
tn 23 asuva 1553 m2 suuruse katastriüksuse riigi omandisse jätmisega.
Lõpetati
· õigusvastaselt võõrandatud
Korjuse metsa maa tagastamise
menetlus ½ mõttelises osas;
· õigusvastaselt võõrandatud Kõrtsu
32 maa tagastamise menetlus;
· õigusvastaselt võõrandatud
Lillemäe A-12 maa kompenseerimise
menetlus 1/10 mõttelises osas.
2. Nõusolek puu mahavõtmiseks
OTSUSTATI nõustuda ühe vahtra
mahavõtmisega Väike-Maarjas Pikk 10
krundil.
3. Ehitusloa väljastamine
OTSUSTATI väljastada OÜ-le
Jaotusvõrk ehitusluba elamule 0,4 kV
kaabelliini paigaldamiseks seoses
elektrivõrguga liitumiseks asukohaga
Metsa tn 9 Väike-Maarja alevik.
4. Reklaami paigaldamine
OTSUSTATI anda nõusolek Baltic
Log Cabins OÜ-le Ebavere külas
Rakvere – Vägeva mnt äärde tee servast
5m kaugusele haljasalale puidust
suunaviida paigaldamiseks.
5. Bussiliini dotatsiooni määramine
OTSUSTATI määrata AS-ile Go
Bus Rakvere bussiliini nr 39 dotatsioon
2006. aasta oktoobrikuu eest summas
5742 krooni.

14. novembril 2006. a
1. Hinnapakkumise tulemuste
kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja vallale arvutite hanke võitjaks
AS Kernel pakkumine.
2. Reservfondist raha eraldamine
OTSUSTATI:
· eraldada 17 500 krooni VäikeMaarja koolide võimla tabloosüsteemide elektrivarustussüsteemi
ehituseks.
· eraldada reservfondist 2500 krooni
abipolitseinik Lembit Ristlale tema
poolt tehtud töö tunnustamiseks.
3. Teenuste hindade kehtestamine
OTSUSTATI kinnitada valla
tehnika kasutamise teenushinnad
alljärgnevalt:
· Greider
500.-/h
· K700
550.-/h

· MTZ82
410.-/h
· JUMZ
400.-/h
· T16
270.-/h
· MAZ
350.-/h
· T150
450.-/h
4. Ettevõtlustoetuse määramine
OTSUSTATI eraldada ettevõtlustoetust OÜ-le Tehnofix summas
11 700 krooni.
5. Koduteenuste osutamise
tingimused ja kord – eelnõu volikogule
OTSUSTATI nõustuda eelnõu
esitamisega volikogu päevakorda.
6. Hooldekodu kohahinna
kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja Hoolekande- ja Tervisekeskuse
hooldekodu kohahinnaks 5300 krooni
kuus.
7. Asendustasudest 2006. aasta
lisaeelarves ja 2007. aasta eelarve
projektis
Ette kandis vanemökonomist Mati
Kanarik. Avaliku teenistuse seaduse §
64 näeb ette lisatasu maksmise puuduva
ametniku ülesannete täitmise eest, seni
ei ole kõik vajalikud asendustasud
eelarves kajastatud.
OTSUSTATI eelnevat arvestades
toetada osakonnajuhatajate ettepanekute alusel käesoleva aasta II
lisaeelarves kajastatud palgafondi
muudatusi lisas 1 toodud summades ja
2007. aasta eelarveprojektis planeeritud vajalike fondide moodustamist lisas
2 toodud summades.
Info:
· Detailplaneeringu lähteülesanne ja KSH sisukorra
tutvustamine
Uustalu kinnistu kohta algatatud
detailplaneeringu lähteülesannet ja
keskkonnamõjude strateegilist
hindamist tutvustasid keskkonnanõunik Leie Arula ja vallavanem Olev
Liblikmann.
· 2007. a I vooru KIK-le esitatud
projektid. Tutvustas keskkonnanõunik Leie Arula.
· Väike-Maarja muusikakooli 10.
sünnipäeva
kontsert-aktus
17.11.2006. Infot jagas avaliku teabe ja
spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts.

21. novembril 2006. a
1. Maaküsimused
Kinnitati
· Väike-Maarja alevikus ENERGIA
tn 36 asuva katastriüksuse SIRJE
PAULUSele ½ mõttelises osas ja
LEMBIT LAMUSele ½ mõttelises
osas ostueesõigusega erastamise
eeltoimingud.
Nõustuti

· Avanduse ja Käru külades asuvate
õigusvastaselt võõrandatud PAPULI
katastriüksuste tagastamisega KALLE
RANNAle.
Määrati teenindusmaa järgmistele
korterelamutele:
· PARGI tn 5 Simuna alevikus;
· PARGI tn 7 Simuna alevikus;
· ÕUNA katastriüksus Triigi külas.
Lõpetati
· õigusvastaselt võõrandatud Sireli
33a maa tagastamise menetlus.
2. Triigi korterelamu soojasegamissõlme eest tasumine
OTSUSTATI tasuda Triigi majas nr
46 vallale kuuluva korteri eest
soojasegamissõlme ehituse osamaks
summas 341.80 krooni.
3. Korterieraldused
OTSUSTATI:
· nõustuda Tuuli Saksale korteri üürile
andmisega tööandja eluruumina.
· nõustuda Inga Veskile korteri üürile
andmisega tähtajaliselt kuni
01.06.2007.
4. Detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada VäikeMaarja vallas Ebavere külas Uustalu
katastriüksuse sigala projekteerimiseks
koostatava detailplaneeringu lähteülesanne.
5. Keskkonnamõju strateegilise
hindamise lähteülesanne
Keskkonnamõju strateegilise
hindamise sisukorda Uustalu kinnistu
kohta tutvustas keskkonnanõunik Leie
Arula.
OTSUSTATI seada OÜ Voore
Mõis planeeritava sigala keskkonnamõju strateegilise hindamise aluseks
protokollile lisatud sisukord.
6. Väike-Maarja Gümnaasiumi
ja Väike-Maarja Õppekeskuse
ühitatud juhtimismudel
Tutvustas haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Olga Mets.
7. Kurtna-Nadalama küla
seltsingule rahalise toetuse
eraldamine
OTSUSTATI eraldada KurtnaNadalama küla seltsingule toetust
summas 9943 krooni bussiootepaviljoni
paigaldamiseks Kurtna külasse.
Info:
· OÜ Pandivere Vesi vee ja reovee
eest arvlemine paljukorterilistes
elamutes.
Infot jagas abivallavanem Kaarel
Moisa. Eesmärk on edaspidi arveldada
korteriühistutega ja majavalitsejatega,
mitte iga korteriomanikuga eraldi.
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Üldplaneeringu koostamine
Väike-Maarja vallas
15. novembril toimus VäikeMaarja vallavalitsuse saalis VäikeMaarja valla üldplaneeringu
koostamise raames esimene arutelu,
mida juhtis planeeringu koostaja,
OÜ Tinter-Projekti maastikuarhitekt Peep Moorast.
Arutelust võtsid osa vallavalitsuse töötajad eesotsas
abivallavanem Kaarel Moisaga,
planeerijad Peep Moorast, Riina
Lensment ja keskkonnamõjude
hinnangu koostaja Arvo Järvet.
Riina Lensment tutvustas
koostatud olemasoleva maakasutuse plaani, Arvo Järvet
keskkonnamõjude hinnangu
programmi. Arutleti valla
ruumilise arengu põhiküsimuste üle.
Üldplaneeringu koostamise
algatamise otsuse tegi vallavolikogu
24. mail 2006. a. Väike-Maarja valla
üldpla-neeringu lähteseisukohti
tutvustav avalik arutelu toimub 6.
detsembril 2006. a. Väike-Maarja
valla üldplaneeringu koostamise
ajakava kohaselt peaks VäikeMaarja vallavolikogu planeeringu
kehtestama 2007. a juunis.
Üldplaneeringu peamine eesmärk
on korrastada ühinenud Väike-

Maarja
valla
ehitus
ja
maakasutustingimusi arvestades
keskkonnasõbralikku ja säästlikku
arengut. Peamised ohud on valla
territooriumil seotud kaitsmata
põhjaveega, mis seab väga ranged
piirangud suurpõllumajanduse
arengule. Planeeringu praeguses
etapis ei ole veel lõplikult määratud
piirangute hulk ning nende
tingimused suurfarmide ning
põllumajandusmassiivide
kasutamiseks. Planeeringuga
reglementeeritakse hilisemad
detailplaneeringute kohustused ja
üldised ehitustingimused. Kindlasti
on kavas muuta ja täpsustada
planeeringu käigus ka Väike-Maarja
vallas asuvate külade ning teiste
asulate piire eriti, mis puudutab
Väike-Maarja otsest lähiümbrust.
Täpsema info saamiseks palume
pöörduda abivallavanem Kaarel
Moisa, valla maanõuniku Diana
Seepteri või planeeringu koostajate
poole aadressil OÜ Tinter-Projekt,
Lastekodu 43, Tallinn või telefonile
601 5503.
Peep MOORAST,
OÜ Tinter-Projekti
maastikuarhitekt

Sigala detailplaneering
OÜ Voore Mõis esitas 13.
oktoobril vallavalitsusele taotluse
projekteerimistingimuste
väljastamiseks sigala projekteerimiseks Ebavere külas asuval
osaühingule kuuluval Uustalu
katastriüksusel. OÜ Voore Mõis
kavandab tegevuskava kohaselt
Kaarma farmi renoveerimist
sigalaks, kus hakatakse üles
kasvatama AS-st Ekseko pärit
põrsaid (ca 12500 siga aastas).
Kasutatakse sügavallapanu tehnoloogiat, mis OÜ Voore Mõis väitel
on tänapäevane ja looma ning
keskkonnasõbralik kasvatusviis.
Allapanuna kasutatakse põhku, mis
imab endasse kogu tekkiva
vedelsõnniku. Tulemuseks on
kompost, mis hiljem laotatakse
orgaanilise väetisena põldudele.
Nimetatud tehnoloogia peaks
oluliselt vähendama ammoniaagi
emissiooni õhku ja sellega
minimaliseeritakse haisu levik
ümbruskonnas.
Sigala asukoht ei ole vallavalitsuse
arvates siiski hea, sest Uustalu
katastriüksus piirneb Väike-Maarja
alevikuga. Eelnevat arvestades tegi
vallavalitsus volikogule ettepaneku
algatada detailplaneering. Vallavolikogu algataski 25.10.2006. aastal

detailplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise. Planeeringute koostamisel tehtavad
otsustused on vahendiks, mis
võimaldavad kohalikul omavalitsusel juhtida oma territooriumi
kasutamist. Kohaliku omavalitsuse
pädevuses on detailplaneeringu
algatamise otsustamine, planeeringu
lahendi kujundamine ja planeeringu
lahenduse vastuvõetavuse otsustamine. Detailplaneeringu koostamise protsess võimaldab kaasata
elanikke keskkonna muutmise ja
kujundamise küsimuste arutamisse.
Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus
koostatavad dokumendid on aluseks
otsuse tegemisele, kas kehtestada
detailplaneering ja lubada sigala
rajamist antud asukohta või jätta
detailplaneering kehtestamata.
Vallaelanikud on oodatud osalema
detailplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise dokumendi
koostamise protsessis, sest läbi
viiakse mitu avalikku koosolekut,
mille toimumisest eelnevalt
informeeritakse.
Peeter RAHNIK,
jurist-nõunik

Taliteenistuse korraldamine Väike-Maarja vallas
Avaldame 2006/2007 talveperioodil Väike-Maarja vallas taliteenistust
korraldavate ettevõtete ja tööde eest vastutajate loetelu.
Vallateed:
PIIRKOND

ETTEVÕTE

VASTUTAJA

TELEFON

Väike-Maarja
aleviku tänavad

Väike-Maarja
Õppekeskus

Heino Laar

5391 5501

Väike-Maarja
Väike-Maarja valla Jüri Rebane
aleviku kõnni- ja majandusosakond
jalgrattateed

T 326 1405
K 323 5395
521 1262

Ärina, Koonu,
Väike-Maarja valla
Aburi, Kännuküla , majandusosakond
Raeküla, Pandivere,
Ebavere, Müüriku

T 329 5767
K 326 1820
505 3558

Eipri, Äntu, Rastla Indrek
Paemurru Talu

Kaarel Moisa

Tomingase Andres Tomingas T 235 3587
522 8406

Vao, Kiltsi,
AS Vao Agro
Liivaküla, Risu,
Nõmme, Mätliku

Meelis Robam

T 322 0346
K 322 2254
517 2214

Pikevere, Aavere,
Varangu, Raigu

Raimo Beilmann

T 325 3334
522 2819

FIE Raimo
Beilmann

Simuna alevik
OÜ Karuvälja
(Rakke mnt-st lõuna pool),
Orguse, Pudivere, Triigi

Väino Haiba

505 3488

Simuna alevik
OÜ K&G Saarelt
(Rakke mnt-st põhja pool),
Avanduse, Määri, Avispea

Kulle Põldmaa

515 7741,
502 3148

Hirla, Võivere,
OÜ Sepatalu
Kurtna, Nadalama,
Kärsa

Jaan Sepp

513 7239

Käru

Raimo Birnbaum

329 3956,
506 0173

OÜ Kerro Farmer

Riigiteed:
Rakvere - Vägeva
Viru Teedevalitsuse
Hardi Kalm
506 1085
Väike-Maarja - Tamsalu
Rakvere teepiirkond
Ebavere - Järva-Jaani
Pikevere – Puhmu
Raigu – Vajangu
Koonu – Pandivere – Kadila Viru Teedevalitsuse Heino Rätsep 516 2009
Väike-Maarja – Simuna
Viru-Jaagupi teepiirkond
Ebavere – Simuna
Äntu – Määri
Simuna – Laekvere
Simuna – Käru
Simuna – Rakke
Avanduse – Rahkla
Käru – Salla
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Erastamisväärtpaberite kasutamisest
Pärast 31. detsembrit 2006 ei
saa erastamisväärtpabereid
(EVP) enam kasutada maksevahendina maa ja eluruumide
erastamisel ega teha nendega
mingeid muid tehinguid. Riik
hüvitab õigeaegsel taotlemisel
kasutamata jäänud väärtpaberid.
Rahandusministeerium
soovitab kõigil kodanikel
kontrollida, kas neil on EVParve, millises pangas see asub
ja kas sellele on jäänud
erastamisväärtpabereid.
Selleks tuleb pöörduda
Hansapanka või SEB Eesti
Ühispanka - need pangad
teenindavad EVP-arveid. Ka
varem teistes, praeguseks
kadunud pankades asunud
erastamisväärtpaberiarved on
üle viidud nendesse pankadesse.
Erandiks on pankrotistunud
EVEA pangas asunud arved, mis
asuvad suletuna erastamisväärtpaberite keskregistris.
Neid arveid on avalduse alusel
võimalik Hansapangas või SEB
Eesti Ühispangas kasutamiseks taasavada.
Kellel on erastatava maa eest
hetkel veel tasumata, saab EVParvele jäänud summat kasutada
maa eest tasumiseks. Kui sellist

võimalust
pole,
võib
erastamisväärtpaberid maha
müüa või oodata hüvitamist
järgnevatel aastatel.
Ajavahemikus 8. jaanuarist 2.
juulini 2007 on võimalik riigilt
taotleda kasutamata jäänud
erastamisväärtpaberite
hüvitamist.
Riik hüvitab erastamisväärtpaberiarved, mis on
suuremad kui 250 krooni. Arved,
millel on kuni 3000 krooni,
hüvitatakse 2007. aasta viimases
kvartalis. Suuremad hüvitised
makstakse välja osadena,
olenevalt EVP-arvele jäänud
summa suurusest kahe kuni viie
aasta jooksul. Riik maksab iga
EVP-krooni eest ühe Eesti krooni.
Kasutamata erastamisväärtpaberid hüvitatakse vaid neile,
kes seda õigeaegselt taotlevad.
Alates oktoobrist ei võeta
seoses erastamisväärtpaberite
kasutamisaja lõpu lähenemisega
enam vastu avaldusi maa
erastamisel enammakstud
summa tagastamiseks EVPdes.
Maareformi seaduse kohaselt
vähendatakse maaomaniku
peres lapse sündimise korral maa
erastamishinda kuni 25000
krooni võrra, kusjuures see

soodustus rakendub ka
tagantjärele pärast ostumüügilepingu sõlmimist. Kui
laps sünnib pärast maa
erastamise ostu-müügilepingu
sõlmimist ja maa hind on juba
täielikult tasutud, võivad
lapsevanemad esitada maa
erastamist
korraldanud
maavanemale avalduse enammakstud summa tagasisaamiseks.
Seni on lapsesoodustusi tagasi
makstud EVPdes. Kuna
erastamisväärtpaberite
kasutamise tähtaeg lõpeb
käesoleva aasta lõpus, saab
lapsevanem edaspidi enammakstud summa tagasi rahas,
mitte EVPdes.
Tähtajalisi piiranguid lapsesoodustuste rakendamisele
kehtestatud ei ole. Seega
võtavad maavalitsused ka pärast
1. oktoobrit endiselt lapsevanematelt vastu avaldusi
lapsesoodustuste kasutamiseks.
Erinevus varasemast korrast
seisneb üksnes selles, et nüüd
peavad lapsevanemad erastamisväärtpaberiarve numbri
asemel teatama oma pangakonto
numbri, millele nad soovivad
tagastatava summa kandmist.

Enamtasutud
summasid
hakatakse rahas välja maksma
2007. aastal. Avalduse
esitamisega on seega mõtet
kiirustada
ainult
neil
lapsevanemail, kes soovivad
kiiret tagasimakset erastamisväärtpaberites, et viimased
seejärel kohe ära müüa.
Seoses EVPde kasutusaja
lõppemisega 2006. aasta lõpus
avas rahandusministeerium
EVPde teemalise veebilehe
www.fin.ee/evp, kust huviline
leiab
vastused
erastamisväärtpaberitega
seonduvatele küsimustele.
Lisainfo:
Kristi Künnapas,
Rahandusministeeriumi
pressiesindaja,
tel 611 3035, mob 5621 5672
e-mail. kristi.kynnapas@fin.ee
Rahandusministeeriumi
kodulehelt refereeris
Diana SEEPTER,
maanõunik

Puhtast joogiveest nitraaditundlikul hajaasutusalal
Põllumajandustootmise
spetsialiseerumise ja kontsentreerumisega kaasneb negatiivne
mõju vee kvaliteedile, mis on
märgatav eelkõige kaitsmata
põhjaveega aladel, karstialadel,
jõgede ülemjooksudel ja
väikejärvedes. Probleeme on
elanikkonnale kvaliteetse
joogivee tagamisega intensiivselt kasutatavate põllumaade
lähiümbruses.
Kaitsmata
põhjaveega aladel ületab
nitraatioonide sisaldus kaevuvees sageli lubatud piirnorme ja
inimesed ei saa kvaliteetset
joogivett.
2005. a viidi riikliku seire
raames läbi Pandivere põhjavee
kvaliteediseire, mille tulemused
näitasid, et Väike-Maarja valla
põllumajanduspiirkondades on
põhjavee nitraatiooni sisaldus
taas tõusmas. Väike-Maarja
vallas oli nitraatioonidega
reostunud kahe kaevu vesi ja 35
mg/l ületas 17 kaevu vesi (35
kaevust). 2005. ja 2006. aastal

võetud
proovides
oli
nitraatiooni keskmine sisaldus
juba 36,1 mg/l.
Nitraatiooni sisaldus 35 mg/l
põhjavees on piiriks, mille
ületamise puhul (koostamisel
oleva ELi põhjavee direktiivi
järgi), tuleb rakendada
täiendavaid veekaitsemeetmeid
põhjavee seisundi edasise
halvenemise vältimiseks. Vajalik
on nende piirkondade reostunud
veega kaevude või kaevude, mis
oma seisundi tõttu võivad
ohustada põhjavett, asendamine.
Pandivere ja AdaverePõltsamaa nitraaditundliku ala
tegevuskava alusel on algatatud
projekt “Üksiktarbijatele
tervisele ohutu joogivee
tagamine”, mille järgi igal aastal
kasutada kaks miljonit krooni.
Nitraaditundliku ala nõukogu on
otsustanud, et 2007. aastal
antakse raha Väike-Maarja ja
Albu valdadele.
Sellest lähtuvalt esitas Väike-

Maarja vald Keskkonnainvesteeringute Keskusse 2007.
a I vooru projektitaotluse
“Üksiktarbijale
joogivee
tagamiseks”. Projektis võetakse
aluseks 2005. a Pandivere
põhjavee kvaliteedi seire
andmed ja 2006. a detailsemad
hajaasustuskaevude uuringud
Väike-Maarja vallas. Uuringu
koostajaks oli AS Maves.
Antud projekti käigus on
kavas asendada kombineeritud
ja salvkaevud, mille vees
lämmastikuühendite sisaldus
ületab joogiveele ettenähtud
piirnorme või on eeldusi, et
edaspidi võib ületada piirnorme.
Projekti käigus on kavas 17
majapidamise kaev asendada.
Tingimuseks
on,
et
majapidamised oleks jätkusuutlikud ning kaevude kohalik
reostus (omareostus) on
välistatud.
Lisaks
on
tingimuseks vähemalt neljaliikmeline leibkond või kahe ja

enama lapsega pere.
Projekti käigus on kavas teha
alljärgnevaid töid:
· puurkaevude projekti
koostamine, puurimisloa vormistamine ja taotlemine jm vajalike
dokumentide koostamine;
· puurkaevude puurimine,
manteltorud (põhikolonni
läbimõõt 127mm), puurkaevu
puhastus-katsepumpamine,
kaevuvee keemilised analüüsid;
· puurkaevude passide
vormistamine ja aruande
koostamine.
Arvestuses toodud kaevu
iseloomustus on järgmine: kaevu
sügavuseks on arvestatud
umbes 45 meetrit, manteltoru 25
meetrit ja ühe kaevu
orienteeruvaks maksumuseks
koos käibemaksuga 60 000
krooni.
Leie ARULA,
keskkonnanõunik
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Kes ohustab Väike-Maarja valla
majandusedu?
Kirjutama ajendas mind 13.
novembri Postimehes ilmunud
artikkel “Kolkakülad ohustavad
Eesti majandusedu”. Eestit väisas
Euroopa Komisjoni delegatsioon,
kes “üllatas meie valitsusametnikke, kui teatas, et vaesunud
ääremaad ja elatustaseme erinevus
riigi eri piirkondades ohustavad
Eesti edu”. Kui kirjeldatud delegatsioon külastaks Väike-Maarja
valda, siis peaksid nad meie kohta
tahtmatult sama konstateerima. Ja
sama üllatunud, võib-olla
pahasedki, oleksid meie juhtpoliitikud-ametnikud.
Vallamaja aknast paistab
ärimelu
Tõepoolest, kui Väike-Maarja
keskväljakuga piirduda või siit läbi
sõita, siis tundub elu siinkandis
roosiline – autosid täis pargitud
plats, kaks pangakontorit, kolm
kooli, ehitatav spordihoone, kaks
bensiinijaama, Kaarma pool asuvad
tootmisettevõtted. Kuid sellega ka
loetelu piirdub.
Nii nagu koolides napib õpilasi,
napib ka ettevõtjatel tööjõudu,
valikut pole. Rääkimata uutest
ettevõtetest. Nende tulekuga
toimuks tööjõu ületrumpamine, mis
lõppkokkuvõttes ei tagaks üldist
majandusedu piirkonnas.
Kas pikemas perspektiivis võime
saavutatuga rahul olla ja
vallapoolset mittemidagitegemist
jätkata?
Mida on meil õppida kolhoosiajast?
Kui meenutada kolhooside aega,
siis oli piirkondi, kus elu õitses ja
oldi edukad. Rohkem aga oli
kahjuks kohti, kus ka
majandikeskused ääremaastusid.
Peaks täpsustama, et ääremaastumine ei ole üldjuhul tingitud

geograafilisest asukohast, pigem
piirkonna elanike ettevõtlikkusest
ja juhtide suutlikkusest elu ja
ettevõtlust korraldada.
Kes mäletab Väike-Maarja
kolhoosi 1970-80ndatel, see teab,
et siis iseloomustas piirkonda
aktiivne rahvastiku juurdevool,
elamuehitus, tootmise laiendamine.
Koolid olid elujõulised ja
konkurentsivõimelised. Elasime küll
nn fondide ja sotsialistliku
plaanimajanduse ajastul, kuid
tingimused ja reeglid olid kõigi jaoks
ühed. Vähemalt lähtepositsioon
alustamiseks.
Väike-Maarja piirkonda on
allakirjutanu arvates siiamaani
mõjutanud nimetatud kümnendid.
Selle mõju kadumisest annavad
täna eelkõige märku õpilaste ja
elanikkonna vähenemine. Näiteks
Väike-Maarja gümnaasiumis on
650-lt õpilaselt mõne aastaga
jõutud alla 500 õpilaseni.
Põhikoolidest rääkimata. Ja
vähenemine jätkub!
Valla elanikkond vananeb,
noored lahkuvad üldjuhul
linnadesse. Võib muidugi väita, et
taoline tendents toimib ka mujal
arenenud riikides. Vahe on aga
selles, kas me ise ehk vald oleme
kõik selleks teinud, et olukorda
muuta. Kaugel sellest!
Aasta uue võimuliiduga ei ole
toonud soovitud muutusi
Kus üksikettevõtja ei saa
olukorda muuta, peab appi tulema
kas riik või omavalitsus. ELi
komisjoni järeldustest selgub
üheselt, et riigile Väike-Maarjas
täna loota ei saa. Jääb üle kohapeal
elu edendamiseks midagi ette
võtta. Juba 1990ndate keskel
mõistis volikogu vajadust
piirkonna arengut mõjutada ja

ettevõtlust arendada. Vallavalitsuses loodi arendusettevõtlusnõuniku ja turismikorraldaja ametikohad, moodus-tati
alustavate ettevõtjate toetamise
fond, asutati ettevõtjate klubi, käidi
ette-võtjatega isegi Hannoveris
EXPO-l ära. Alustati valla kui
ettevõtlus- ja turismipiirkonna
kaardistamist, vabade ettevõtluspindade infrastruktuuri
väljaselgitamist. Strateegia nägi ette
välisinvestoritele piirkonna
tutvustamist aktiivse selgitustöö ja
kampaaniate korraldamise kaudu.
Ettevõtete loomise-rajamisega
paralleelselt peaks vald omalt poolt
aktiivselt tegelema planeeringutega, mille eesmärk on uute
elamu ja puhkepiirkondade
rajamine. Nii nagu varem, tuleb ka
nüüd teistest piirkondadest
elanikke üle meelitada.
Tänane võimuliit on kahjuks
jäänud passiivseks nimetatud
meetmete rakendamisel. Ettevõtlusarendusnõuniku ja planeerimisvaldkonna tippjuhi ametikohad on
pikka aega täitmata. Ettevõtjate
klubi ei tegutse. Ettevõtluse
piirkonda meelitamisest või
elamupiirkondade planeerimisest ei
ole mõtet rääkidagi. Kas tõesti
arvatakse naiivselt, et Pandivere
Arendus- ja Inkubatsioonikeskus
(PAIK) on võluvitsake, mis katab
kõik eelpool toodud tegevused?
Tagasilöögid ei jää tulemata
Aasta tagasi laekus taotlusi
külade toetusfondi vähem
planeeritud kogusummast.Sel
aastal ületab taotluste arv MTÜde senise toetussumma eelarves
juba mitmekordselt. Vallavalitsuses
aga puudub konkreetne isik, kes
külaseltside ja MTÜ-de muresid
kuulda võtaks või nõu annaks.

Aastaid on eelmiste vallavalitsuste
poolt
ärgitatud-toetatud
omaalgatust ja püütud toetada
külade ja seltside initsiatiivi oma elu
korraldamiseks.
Markantseks näiteks arenguvaldkonnas on kahe kooli – VäikeMaarja gümnaasiumi ja VäikeMaarja õppekeskuse juhtimise
ühendamise lõputu venimine.
Veel suve algul ei saanud
vallavalitsus, rääkimata volikogu
haridus- ja kultuurikomisjoni
esimehest, aru, mida kavandatakse.
Kogu tegevus kulus ühinemisvastaste eelarvamuste õhutamisele
ja korrutamisele, miks kahte kooli
ühendada ei saavat. Võimulolijad
ei olnud suutelised asjaosalistele
veenvalt selgitama, et ühendatakse
vaid kahe kooli juhtimine. Samas ei
anta endale aru olukorrast, et täna
ei päästeta Väike-Maarja
õppekeskust nagu ekslikult
arvatakse, vaid Väike-Maarja
gümnaasiumi. Valimisliidu
Pandivere Liit initsiatiivil võttis
volikogu lõpuks vastu konkreetse
tegevuskava, mille täitmise
tähtaegadest vallavalitsus aga kinni
ei pea. Kui muudatusettepanekud
koolide haldusjuhtimises on nüüd
paberile saanud, siis valla
majandusosakonna töö ümberkorraldamisest ei ole veel midagi
kuulnud. Ometigi on seal muutuste
tegemiseks aeg enam kui küps.
Lisaks kahe kooli haldamiskohustusele liitus aasta tagasi
endine Avanduse vald kui
halduspiirkond. Või on tänane
võimuliit selle sootuks unustanud?
Sven KESLER,
vallavolikogu liige

Teade
Väike-Maarja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek on Väike-Maarja
raamatukogus (Lõuna tn 10), Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleis (Pikk tn 7), Simuna osavallavalitsuses, Väike-Maarja
vallavalitsuse veebilehel http://www.v-maarja.ee ajavahemikul 22.11.-06.12.2006.
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi programmi kohta saab esitada kuni 05. detsembrini 2006 kirjalikult Väike-Maarja vallavalitsusele
aadressil Pikk tn 7, Väike-Maarja alevik, 46202 Lääne-Virumaa.
Väike-Maarja valla üldplaneeringu lähteseisukohti tutvustav ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
avalik arutelu toimub Väike-Maarja raamatukogu konverentsisaalis 06.12.2006 kell 16.00.
Keskkonnamõjude strateegilise hindamise juhtekspert on Arvo Järvet, üldplaneeringu koostaja OÜ Tinter-Projekt.
Üldplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja üldplaneeringu kehtestaja on Väike-Maarja vallavolikogu.
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VMPSi veerg
Mis oli …
18. novembril toimus VMPSi
koosolek. Tänu kõigile, kes kohale
tulid! Õues sadas vihma, kuid saalis
valitses soe õhkkond.
*Avasõna sai valla keskkonnanõunik Leie Arula, kes andis
ülevaate kaevude veeproovidest.
Proove võeti 18 kaevust ja
tulemused ei olnud kiita. Enamuses
kaevudest oli nitraatide sisaldus
väga kõrge. Juttu tuli ka suvel
kuivaks jäänud kaevudest ja valla
abist uute kaevude puurimisel.
Vestlus läks ägedamaks, kui juttu
kaevuvee reostajatest. Ka uutest
plaanitavatest sigalatest.
* Teiseks jututeemaks oli VMPSi
arendustegevus – paekivi ja
lambakasvatus. Viimase tasuvusest
arutlesid Kalju Esinurm, Anniks
Michelson ja Sven Kesler. Annika
hing on muidugi maatõugu lambad.
Man Tra-projekti raames käis
Annika Islandil sealseid lambaid
kaemas. Elamused oli värvikad!
* Peeti plaani pidada seltsi
jõulupidu 26. detsembril kell 18.00
lasteaia saalis. Kirja saab panna Priit
Sõnumi juures.
Mis tuleb ...
* 30.11.2006. a, kohustuslik
täiendkoolitus mahetootjaile
Sakus, Teaduse 4/6.
* 18.12.2006. a, kohustuslik
täiendkoolitus keskkonna-toetuse
taotlejaile Rakveres, Kreutzwaldi 5.
Kiirpilk ajakirjandusse
Maamajandus, oktoober 2006.
Viljelusvõistlus - 2006: rukis 5,5,
talinisu 7, suvinisu 3,7, oder 7,2,
taliraps 3,7, suviraps 2,4 t/ha *
Väiketootjate tulukuse analüüs. *
Agrokliima Eestis 2006. a
põuasuvel. * Künnivõistlused
Eestis ja Iirimaal. * Asendustöötajad juba koolitatud, aga
puudub asendusteenistus ja selle
rakendamise kord. * Maamajanduserialade õpetamine, stipendiumid,
toetused, laenud. * E-Piima
konkurss “Tegija Farm”. Lüpsmine
on teadus. Pikevere talu piimalugu.
Vissi-misside taimelava Tartu Agro.
* Mahetootmine Saidafarmis. *
EVIKA taas EMVIs.
Maamajandus, november 2006.
Kuidas viljakasvatuse tootmiskulusid ja tasuvust arvutada. * S

tõuseb N, P ja K kõrvale
peatoiteaineks. * Miks Eestis
kasvatatavatest 26 kartulisordist
vaid 7 on Eesti sordid. *
Piimatootmise analüüs Eestis 2006.a
ja võrdlusmomente Euroriikidega.*
Väderstadt‘i tehnika. * Künnivõistluse muljeid Iirimaalt. * Sipa
masinaühistu alustas Soome toel. *
1100 ületalve-utte ja 300 jäära
Valgamaal Kopra Karjamõisas. *
Litsentsitasu seemnepaljundamisel.
* Maareformid Eestis. * EMVI 60.
Roheline Värav nr 59, 9. november
2006. Eesti maalamba lugu.
Põlistaimesortide säili-tamine.
Pärandkoosluste kaitse.

Mart LEPIK
*
*
*
Kaltsuvaibapäev Põltsamaal
Meie rahvuseeposes “Kalevipoeg” on kirjas järgmised read:
“Need on tütred
teinud tööda,
kaua kangasta kudunud.”
14. oktoobril 2006. aastal
kogunesid käsitööhuvilised, eeskätt
vaibakudujad Põltsamaa Kultuurimajja kaltsuvaibapäevale.
Selle ürituse üheks osaks oli
kohaliku kangakudumisringi 45.
sünnipäev. Aastate eest pandi
Põltsamaal kangakudumise seemne
idanema. Seeme langes heale pinnale
ja sellest kasvas tugev ja elujõuline
kangaring. Soovijaid tuli järjest
juurde ja mõne aasta pärast tuli luua
lisaks teinegi ring. Igal aastal
korraldatakse valminud töödest
näitus. Kudumise, kanga-käärimiste
ja rakendamise kõrval ning muu
käsitöö kõrval on tähtis ka
kooskäimisrõõm. Kangatöö on
huvitav ja seda oskust tuleb noortele
edasi anda. Seal kuuldud olid kuldsed
sõnad.
Minu esimene kokkupuude
kangakudumisega algas, kui meie
pere kolis Põltsamaale. Korter asus
teisel korrusel, esimesel aga
kangakudumine. Kooti tamsavaipasid. Algselt oli harjumatu pidev
kolksutamine hommikul kella
kaheksast õhtul kella viieni, vahel
kauemgi. Hiljem kuulus see

igapäevase elu juurde. Kuna käisin
koolis õhtuses vahetuses, siis viis
uudishimu mind alla korrusele.
Tädid mind ära ei ajanud, kui lubasin
olla vagusi ja käärpuudega mitte
sõita. Nii mõnigi lasi mind telgede
taha enda kõrvale istuma. Meelde
on jäänud suured käärid ja kamm,
millega narmaid kammiti ning
parajaks lõigati.
Uuesti
puutusin
kangakudumisega kokku 1994. aastal, mil
Väike-Maarjas korraldati kursused.
Arvan, et ükski tööoskus, ka
käsitööoskus ei jookse mööda külgi
maha. Kangakudumisega tegelesid
juba meie esivanemad ja meiegi
peaksime seda oskust edasi kandma
ja andma.
Ruth RAIDLO
*
*
*
AASTA SIIS OLI ‘96
* 07.11.1996. a toimunud
põllumeeste seltsi koosolekul
soovis Reet Kõiv isadepäeva eel
meespoolele ja seltsile tervikuna
palju edu. Aitäh! Vallavolikogu
valimistulemusi ja RUKKILILLE
valimisliidu nägemust valla elu
edendamisest kommenteeris ja
vastas küsimustele vastne volikogu
esimees Jaak Läänemets.
*LVTLi kodumajandus-konsulent
Helju Viilip tutvustas Lääne-Viru
maanaiste seltse (6 tegutseb),
lähimad on Vao-Kiltsi MNS ja
Simuna. 1930. aastatel olid seltsid
igas külas.
* Hausjärvil (Soome) kohaliku
ettevõtluse messil käisid head
eeskuju otsimas Hanno Tamm ja
Ilmar Lauri.
* Jönköpingis (Rootsi) peetud
masinaringide seminari ja põllumajandustehnika näitust tutvustas
Ats Annimäe.

Elumere tuules-tormis
ole ikka heas vormis.
Ära iial vaju lössi,

30.11 - Jaak Tarre
03.12 - Heino Klement
06.12 - Eino Tomberg
.
Hea tuju õnne alus,
naerata, kui elus valus.
Ole ikka virk ja kraps,
palju õnne, hällilaps!
ÕNNITLEME!!!

Tarkusi: värvid rõivas-tuses
(algus oktoobrikuu infolehes)
Must – igavesti kantav värv. Musta
rõivastatult ollakse alati maitsekalt
riides. Must ei sobi siiski kõigile.
Sobivaim oleks ta siiski heledatele,
blonditüüpi naistele. Musta võib
kanda teiste toonidega sobitades, kuid
ei tasu liialdada.
Valge sobib enamusele. Pealegi on
valgel palju varjundeid, seega peaks
igaüks leidma endale sobiva. Kui valget
sobitatakse mõne teise värviga, siis
ainult heledama tooniga.
Hall – alati maitsekas, palju
varjundeid. Punaka tooniga hall sobib
igati brünettidele ja hallijuukselistele;
sinakashall aga sini- ja hallisilmalistele;
pruunisilmalistele – tuhkjas- ja
tumehall; teiste värvidega ainult
helehall.
Punane – suurepärane tagapõhjaks
kuldsetele toonidele ja hallile. Punane
on momendivärv, teatud määral
häbematu. Teised värvid hajuvad
tema kõrval. Kõige sobivam värv
maskeraadile. Tugev tumepunane
passib tumedajuukselisele, helepunane
seevastu blondidele. Punast valigu see,
kel palju riideid. Punasest tuletatud
roosa on noorusevärv, kuigi lihakarva
roosa, lõhevärvi ja maasikaroosa
sobivad ka vanematele.
Kollase valikul tuleb olla
ettevaatlik. Igale naisele leidub kollane,
kuid õige tooni leidmine on raskem
kui teiste värvide puhul. Üldiselt sobib
kollane pigem brünettidele kui
blondidele.
Sinine püsib alati moes ja on üks
kõige kantavamaid värve, eriti
tumesinine. Sinisel on palju
varjundeid, nende hulgast leiab
hõlpsalt selle õige. Ainuke toon millest
tuleb hoiduda on tugev sinine, mis ei
sobi tumedatele naistele.

Oranž ei sobi peaaegu
kellelegi. Tugev oranž annab
näole sinaka helgi.
Roheline – ideaalne värv
punakajuukselistele. Blondid kandku hallikasrohelisi, brünetid aga
tugevamaid rohelisi toone. Üldiselt
teeb roheline näo värskemaks ja
juuksed läikivamaks. Heledad toonid
sobivad õhtul.
Lilla – iseloomult ametlik,
tseremoniaalne värv, ei sobi hästi
igapäevaseks kandmiseks. Lilla teeb
näo vanemaks, eriti kui nägu pole
värske. Hallikalillad toonid on aga
sobilikud.
Pruunid toonid tulevad igal
sügisel taas moodi, see on tingitud
värvi kooskõlast. Pruuni värvivarjundite hulk on väga suur, et
nende hulgast valida. Tumepruun
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Algus lk.8
võitleb alati tumesinisega.
Jälgida tuleks ka oma kasvu. Näo
järgi võib värv küll sobida, kuid
kasvule mitte. Valged ja soojad värvid

on tugevad, nad tuleksid justkui
lähemale. Seda enam, kui värv on
särav ja riie läikiv või suurekirjaline.
Tugev naine peaks vahest enam
jälgima, mida ta kannab, sest

Aastalõpu heategevusnädal
Paljudes kodudes leidub üleliigseid, kuid kasutuskorras
majapidamistarbeid ja mööbliesemeid. Need jäävad kodus jalgu ja
on tülinaks ning nendega ei osata midagi peale hakata. Mõnes
teises peres võivad asjad vajalikud olla ja uutele omanikele palju
rõõmu valmistada.
Väike-Maarja maanaiste seltsing korraldab 4.-11. detsembrini
Väike-Maarja endise raamatukaupluse ruumides (Pikk tn 22)
AASTALÕPU HEATEGEVUSNÄDALA.
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suurekasvuline saab palju kergemini
silmatorkavamaks kui väike. Pikal,
saledal naisel tuleb tarvitada teisi
võtteid, mis teevad teda ümaramaks.
Tal tuleks loobuda mustast, sest

must teeb alati saledamaks.
Täidlasemaks teeb iga vahelduv värv.
Põllumajandus, 1942

Sinna ootamegi kõiki üleliigseid majapidamistarbeid, suuremaid
ja väiksemaid esemeid. Ja ootame nendega tutvuma kõiki, kellel on
midagi oma koju juurde vaja.
Enamiku esemetest anname ära heategevuslikus korras, seltsingu
liikmete toodu müüme väga madalate hindadega.
Kõik asjast huvitatud on oodatud aastalõpu heategevusüritusel
osalema!
Info telefonil 526 0283.
Kai TOMINGAS,
maanaiste seltsingu esinaine

Elu viib edasi hea koostöö
Inimene näeb ikka kõigepealt
seda, mis oma silma ees või
käega katsuda. Sellepärast pole
midagi imestada, kui tavaline
kodanik tunneb riigikogulase
tegemiste vastu huvi vaid
niipalju, kuipalju see kõik teda
ennast puudutab, ehkki
Riigikogus aetakse iga päev
tähtsaid asju.
Viimase kolme ja poole aasta
jooksul on Riigikogu menetlenud
üle tuhande seaduse, seaduse
muutmise või otsuse eelnõu.
Lisaks on praegusel koosseisul
seoses Euroopa Liiduga
ühinemisega olnud ka palju
seaduste kooskõlastamisi. Need
on seadused, mis reguleerivad
tööga seonduvat, maksustamist,
haigus- ning sotsiaalkindlustust,
turvalisust ning keskkonda meie
ümber. Kõige rohkem mõistagi
tunnetab inimene riiki kohaliku
omavalitsuse arengu järgi, sest
see paistab iga päev silma – olgu
siis lasteaed, kool, klubi,
raamatukogu,
sportimisvõimalused või teede korrashoid.
Muidugi arutleb igaüks meist
vahel endamisi, kas riik teeb kõik,
et regionaalpoliitika toimiks ja
inimesed tunneksid ennast igal
pool ühtviisi hästi. Kuidas
kohapeal elu sujub, sõltub
eelkõige ikka sellest, keda oleme
valinud endid esindama
Riigikokku või vallavolikokku,
kes juhivad Vabariigi Valitsust
või kes vallavalitsust.
Kõrgeimal tasemel on
Riigikogu praeguse koosseisu

jooksul võimul olnud kaks
koalitsiooni, kuid ükski erakond
ei saa kõiki häid tegemisi oma
kontosse kirjutada – alati on ikka
hea koostöö see, mis viib elu
edasi. Nii pean tunnistama, et
palju häid asju on Rahvaliit
suutnud korda saata koos
Reformierakonna ja Res
Publicaga, hulk õnnestumisi on
Rahvaliidul koos Keskerakonna
ja Reformierakonnaga juba
seljataga, usutavasti mõnedki
veel ees.
Nelja aastaga toimunud
muutused on tuntavad. Kui
Riigikogu uus koosseis 2003. a
alustas, oli riigieelarve maht alla
40 miljardi krooni, järgmiseks
aastaks kavandatud eelarve on
74,5 miljardit krooni. Ometi, kui
analüüsida eri tegevus- või
eluvaldkondade soove, siis
kuluks ära vähemalt kolmekordne
tänase eelarve maht. Igaüks näeb
asju mõistagi oma mätta otsast,
just sellest seisukohast, mis tema
meelest oluline. Kuna ükski asi
siin ilmas ei saa kunagi kõigile
ühtviisi meeltmööda olla, tekib
paratamatult pingeid. Samas
julgen väita, et kõik, mis tehtud,
on tehtud inimese heaks.
Millele siis viimastel aastatel
tähelepanu on pööratud? Oleme
kahekordistanud lapsetoetuse
150 kroonilt 300 kroonile kuus,
kusjuures lapserikaste perede
hulka loetakse nüüd ka kolme
lapsega pered ning järgmise
aasta poolaastast saavad
lapserikkad pered alates

kolmandast lapsest toetust 900
krooni kuus. Koolilapsed saavad
tasuta koolilõunat ning
järgmisest aastast alates on
põhikooli lõpuni tasuta ka
töövihikud. Rakendatud on
vanemahüvitis ning õppetoetused tudengitele ja kutseõppuritele.
Avaliku teenistuse töötajate
palk jätab küll soovida, kuid
järjepidev palga tõstmine on
siiski planeeritud. Kui aastail
1999-2002 tõsteti pensioni vaid
252 krooni kuus, siis Riigikogu
praeguse koosseisu aastail
tõuseb pension kokku 1600
krooni võrra. Ega järgmisel aastal
3500 kroonini jõudev pension ka
veel rahulda, kuid mõõdukate
algatatud
teise
samba
pensionisüsteem on sundinud
praegust valitsust juba üle nelja
miljardi krooni pensioniraha
reservi suunama, et ka tulevikus
pensionitõusu tagada.
Tulumaksuvaba miinimumi
oleme tõstnud 2000 kroonile ning
Rahvaliit tõstab järgmise nelja
aasta jooksul tulumaksuvaba
miinimumi 5000 kroonile kuus.
Alates teisest lapsest on perel
täiendav tulumaksuvabastus
maksuvaba miinimumi ulatuses.
Edaspidi loodame seda
soodustust rakendada juba
alates esimesest lapsest.
Tulumaksukoormus on ka
alanenud 26 protsendilt 22-le
järgmisel aastal.
Maaelu toetused on tunduvalt
suurenenud. Järgmisel aastal

eraldatakse maaelu toetuseks ligi
neli miljardit krooni, millele
lisanduvad regionaalprogrammide toetused. Programmidest
raha taotlemisel on muidugi vaja
nuppu ja head pealehakkamist.
Eelmiste aastate andmed
kinnitavad, et Väike-Maarja vald
on toetusi päris hästi saanud.
Viimaste aastate jooksul oleme
tunduvalt parandanud omavalitsuse rahastamist. Nii oleme
kasvatanud tasandusfondi
mahtu 40 protsenti, teede
rahastamist võrreldes nelja aasta
tagusega kaheksa korda,
üksikisiku tulumaksu laekumise
süsteemi muutmise tulemusena
on omavalitsuse eelarve riigi
omast
vähem
sõltuv.
Investeeringud
haridus-,
kultuuri- või spordirajatistesse
on küll viimastel aastatel olnud
tänu eelarve võimalustele üsna
napi kasvuga, kuid isiklikult olen
saanud Väike-Maarja vallale
miljoni krooni toetuse andmisel
abi osutada.
Mul on olnud rõõm osaleda
mitmel Väike-Maarja valla
ettevõtmisel. Need on alati hästi
korraldatud ning igav seal ei
hakka. Soovin vallakodanikele
jätkuvat pealehakkamist ja
tegutsemisindu! Kutsuge mind
edaspidigi kohtumistele.

Vello TAFENAU,
Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimes
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Europarlamendis hääletamas
8.-11. novembrini käis peamiselt
Väike-Maarja gümnaasiumi
õpilastest koosnev grupp
Prantsusmaal. Strasbourgis said
Euroopa Parlamendi plenaarsaalis Euroscola projekti raames
kokku kolmeteistkümne erineva
maa õpilased. Osalemiseks oli
grupijuhil vaja leida 30 edukat
noort; kirjutada kokkuvõte, et
miks just see seltskond on parim
Eestit esindama ja jääda vastust
ootama. Algselt oli idee viia
Euroscolale C-segarühma
tantsijad, kuid kuna gruppi pidi
kuuluma vähemalt kolmkümmend inimest, leidsime
kiiresti lisa tublide abiturientide
seast. Kõikidel osalejatel oli
võimalus kaasa kutsuda ka üks
oma maad esindav ajakirjanik.
Meiega liitus Meelis Lainvoo
Virumaa Teatajast.
Euroscola algas turvakontrolli
ja hommikusöögiga, kus tutvustati veelkord päevakava.
Õpilased olid kodus saanud
valida viie erineva teemagrupi
hulgast sobiva, kus kaasa lüüa.
Nüüd jagunetigi erinevatest
rahvustest
koosnevateks
töögruppideks. Suures saalis
toimus avamine, mille raames oli

igal koolil enda tutvustamiseks
aega üks minut. Meie särava,
ladusa ja asjaliku kõne pidas
Margo Nõukas. Töögruppides
tehtud otsused kandis ette
valitud spiiker, keda sekundeeris
protokollija. Nende hulka
tagasihoidlikud eesti noored
ennast ei sättinud. Kui küsimused küsitud, sai asuda
hääletama. Kõigi viie töögrupi
ettepanekud said vastu võetud.
Lõunapausi ajal toimus ka mäng
Eurogame. Küsimusi oli 20 ja kõik
eri keeltes! Võistkonnad
koosnesid neljast eri rahvusest
liikmest. Õpetajatele finaali ei
olnud, vaid suures saalis anti
kohe võitjatele medalid. Selgus,
et võitjate hulka kuulus ka meie
kooli õpetaja Maire Veit. Talle
kuulus suur ja uhke medal.
Õpilaste Eurogame finaali valiti
neli parimat seltskonda. Ja, tõsitõsi, tervelt kolmes neist oli
esindatud ka eestlane. Edukateks
osutusid Marili Köster, Kerli
Erras ja Koit Viliberg. Just Koidul
õnnestus pinevast finaalist
väljuda võitjana. Võitjatele kingiti
gloobused.
Kuigi terve päev oli väga töine
ja tuli kogu aeg suhelda,

tõdesime, et meie noored said
väga hästi hakkama. Arvan, et
Euroscola päev andis kasulikke
mõtteid nii Euroopa Liidu
pooldajatele kui ka skeptikutele.
Samuti ka Strasbourg oma
ülisuure katedraali, jõgede,
viisakate
inimeste
ja
hämmastava maiustustevalikuga.

Aitäh õpetaja Maarja Mäele ja
Maire Veidile, kes reisi kaasa
tegid!
EgneLIIVALAID,
C-segarahvatantsijate
juhendaja

Väikemaarjalased Strasbourgis Euroopa Parlamendi Plenaarsaalis

Meie õpilaste sügisene koolivaheaeg
Et leida võimalusi meie valla
põhikooliõpilastele koolivaheajaks, kirjutasime kultuuriministeeriumile projekti. Taotlesime katet nelja päeva tervisehommikute läbiviimiseks
Ebavere tervisespordiradadel.
Nagu ikka, on suuremad
kulutused seotud etttevalmistustega. Lapsed tuli ju
erinevatest paikadest kokku tuua
ja ka kodudesse tagasi viia.
Kehakinnitustki oli vahepeal
vaja. Aga motivatsioon? Me
kõik pole loodud sellisena, et
oleksime proaktiivsed. Lastele,
kes osalesid iga päev, oli
preemiaks AURA külastus.
Tegevustena võtsime plaani
soojenduse, kõndimise Ebaverre, olenevalt päevast
matkamise, orienteerumise, raja
läbimise ja loodusvaatlused,
koerte
demonstratsiooni,
vestlused eesmärgistatuse
vajalikkusest (seda mitte ainult

spordis), kohtumise eakatega,
kes kasutavad samuti aktiivselt
meie radasid. Mõtlesime
sellelegi, mida teha, kui ilmad on
kurjad. Sel põhjusel võtsime
plaani mõned saaliüritused.
Et projekt teoks sai, seisid hea
valla haridus- ja kultuuriosakond, MTÜ Väike-Maarja
valla rahvaspordiklubi, VäikeMaarja noortekeskus, Simuna
noortekeskus, Kiltsi põhikool,
Väike-Maarja õppekeskus,
Väike-Maarja gümnaasium. See
oli nendepoolne kaasfinantseering hea tahte ja aktiivsuse
näol. Tänu kõigile!
Olga METS,
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja

Allpool Kiltsi põhikooli
õpilaste arvamusi TERVISEHOMMIKUTE kohta.
Kristiine:
“Mulle meeldis, sest seal oli
kogu aeg tegevust. Eriti meeldis
olla spordisaalis, kus oli hea soe.
Seal olid lahedad võistlused.
Vabal ajal saime ka ise mänge
mängida. Mulle meeldis väga
orienteerumine, kuigi ilm oli halb,
sest vihma sadas.”
Triinu:
“Mulle meeldis, et saime
vaheajal sportida ja mängida. Ei
meeldinud ainult jalgsi Ebaverre
kõndimine.”
Ragnar:
“Minule meeldis selles
projektis, et kõik oli aktiivne ja
lõbus
ning
sportlik.
Orienteerumine haris mind selles
suhtes, et õppisin kaarti lugema.
Ei meeldinud, et metsas liikumine
ei tundunud väga turvaline.”

Jaana:
“Mulle meeldis, et esimesel
päeval saime kõndida Ebaverre.
Orienteerumine oli tore, paha oli,
et vihma sadas. Võimlas palli
mängida oli tore. Kuulasime juttu
koertest ja saime neid ka näha.
See oli kõige lahedam vaheaeg.”
Kristjan:
“Eriti meeldis mulle sees
mänge mängida. Ei meeldinud
koledad ilmad.”
Vassili:
“Mulle meeldis vaheaeg, kui
me käisime tervisehommikutel.
Sai nalja, sai trenni. Kõigele lisaks
saab veel Aurasse tasuta.”
Peeter:
“Mulle meeldis väga. Kui oleks
võimalik, kordaksin seda projekti
meeleldi.”
Sten:
“Hea oli! Mulle meeldis! Võiks
olla veel ka talvel, siis
suusataksime. Tegelikult võiks
olla selline iga päev.”
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Comenius 1 jätkus Kiltsi põhikoolis
Comeniuse projekt on
ellukutsutud eesti-ungari-soome
kultuuri ning keele võrdlemiseks
ja üksteise paremaks tundmaõppimiseks. Projekti „Joo-jojoo” kolmas töökoosolek toimus
16.-21. oktoobril Kiltsi koolis.
10 külalist (6 õpetajat ja 4
tüdrukut) Soomest saabusid
esmaspäeval ja 11 külalist (5
õpetajat ja 6 õpilast) Ungarist
saabusid teisipäeval. Selline
olukord muutis meiepoolsete
plaanide tegemise küllaltki
keerukaks, kuid lõppkokkuvõttes
saime siiski päris hästi hakkama.
Teisipäeval tutvustas direktor
Lembit Keerus soomlastele kooli,
jutustades hoone ajaloolisest
taustast ja tema kuulsaimast
asukast admiral Krusensternist.
Külastati inglise keele ja
geograafia tunde ning mängiti
kooli pargis maastikumängu,
mille valmistasid ette 7. klassi
õpilased õpetaja Mall Võhandu
juhendamisel. Enne lõunat said
tegelesid külalised õpetaja Merje
Leemetsa juhendamisel portselanimaaliga. Pärastlõunal
tutvustasime külalistele VäikeMaarja valda ja lähiümbruse
vaatamisväärsusi – käisime Vao
tornlinnuses, Emumäel ja Äntu
järvede ääres.

Kolmapäeval
sõitsime
Simunasse. Algul tutvusime
Simuna kooliga ja seejärel
osalesime spordivõistlustel.
Simunas on väga head
sportimistingimused. Pärast
suundusime rahvamajja, kus
erinevate tantsudega esinesid
Simuna kooli õpilased ja
õpetajad. Käisime veel kirikus,
kus räägiti Simuna kirikust ja
kogukonnast. Saime käia
kirikutornis, kust avanes väga
hea vaade ümbrusele. Kell 18.00
algas Kiltsi kooli ühine üritus,
kus Simuna ja Kiltsi õpilased
tutvustasid eesti rahvakombeid.
Meie kooli 5. ja 6. klassi õpilased
esitasid „Mardi pulma”, mille
juhendajateks olid õpetajad Ene
Kruve ja Kristel Lehtme. Simuna
tüdrukud laulsid kadrilaule ja
tantsisid. Õpetaja Eve Põldma
püüdis oma „tütreid” meile
mehele panna, aga see ei läinud
tal õnneks! Lisaks tutvustasid
Ungari õpilased video pealt oma
kooli. Esimese projektiaasta
jooksul valmistas iga osalev kool
oma maa rahvakombeid ja –
traditsioone tutvustava kalendri.
Meie kooli vanemad klassid
meisterdasid kalendri, mida saab
kasutada ka lauamänguna. Iga
päeva kohta aastas on kas Eestit

puudutav
küsimus
või
rahvakalendri
tähtpäeva
kirjeldus. Toimus kalendrite
vahetamine. Mängisime mõned
rahvalikud mängud, proovisime
ka üht tantsu õppida, aga see
osutus liiga keeruliseks! Õhtu
lõpetas disko.
Neljapäeval toimus ekskursioon nii projektis osalenutele kui ka meie kooli
edukatele õpilastele. Käisime
Kohtla kaevanduspark-muuseumis, see oli kõigile meie
külalistele elamus. Nemad
polnud varem maa all käinud ega
kujutanudki ette kuidas
kaevandamine tegelikult toimub.
Muuseumi lähedal on kivihiid,
mille juures tegime ka ühispildi.
Suur vaimustust, eriti ungarlaste
hulgas,
tekitas
Ontika
pankrannik, Valaste juga ja
Läänemeri. Tagasiteel käisime
Rakveres tarva juures ja linnuses
ekskursioonil. Arvan, et lausa
meie auks tulistati „Ööbikust”
tervituspauk. Tüdrukud kohe
kiljatasid ehmatusest! Käisime
läbi ka piinakambrist ja
„põrgust”, kus tüdrukud said
jälle kiljuda. Poistele meeldisid
teisel
korrusel
olevad
keskaegsed mõõgad, nendega
võis vehelda ja paarile puuslikule

Meie Eesti-reis
Olime väga rõõmsad, kui selgus,
et võitsime osalemise Comeniuse
projektis koos Kiltsi ja Soome
kooliga. Kolmeaastase projekti
sihiks on saada nii palju infot kui
võimalik meie partnerite kultuuri,
keelte ja tavade kohta. Esimese
kohtumise pidasime meie koolis
Ungaris, teine oli Soomes ja nüüd
oleme Eestis.
Meie õpilased olid majutatud
kohalikesse peredesse ja nad tõesti
nautisid niisugust võimalust.
Kohtumise vältel oli meil mitmeid
võimalusi oma partneritega
vestelda, et saada rohkem teadmisi
Eesti kultuurist ja traditsioonidest.
Esimesel päeval tutvustasid Simuna
kooli õpilased ja õpetajad kooli
igapäevaelu. Nad organiseerisid
spordivõistluse Soome, Eesti ja
Ungari õpilastele ja saime teha
muusikainstrumendi.

Kiltsi koolil on väga eriline ajalooline
maja unikaalse ümbrusega. Õpilased
on looduslähedased. Kooli inimesed
korraldasid meile mitu erinevat
ettevõtmist, nagu maastikumäng ilusas
pargis, portselanimaal, lähiümbruse
vaatamisväärsuste tutvustamine.
Esitlesime Soome ja Eesti partneritega
esitlesime kalendreid, mille tegime
esimese projektiaasta vältel koolielust,
tavadest ja traditsioonist. Õpitoas
näitasime oma partneritele, kuidas teha
maisilehtedest ja õlgedest mänguasju.
Kahju on lahkuda, kuid mälestused
jäävad. Koju jõudes informeerime oma
kolleege ja teisi Oroshaza linna koole
sellest reisist, meie Eesti sõprade
südamlikkusest ja külalislahkusest.
Projektis osalenud õpetajad ja
õpilased
Vörösmartu Mihaly Altalanose
koolist

valuvõtteid teha. Pärast
ekskursiooni saime vaba aega, et
linnaga tutvuda.
Reede varahommikul lahkusid
soomlased Tallinnasse. Ungarlastele tutvustasime kooli ja
toimus maastikumäng. Nende
poisid koos oma kooli direktoriga
käisid tööõpetuse tunnis ja
meisterdasid puust vile. Teised
õpetasid 3. klassile ungari keelt.
Portselanimaaliga said nemadki
tegeleda. Päeva lõpetas käik
Vao tornlinnusesse, Äntu
järvedele ja Emumäe vaatetorni.
Laupäeva hommikul hüvasti
jättes saime paljude tänusõnade
osaliseks. Ungarlastele meeldis
meie mitmekesise loodusega
maa, huvitav koolihoone ja meie
poolt pakutud tegevused.
Suhtlemisel eakaaslastega sai
mõningaseks takistuseks mitte
niivõrd keeleprobleem, kui meie
põhjamaine tagasihoidlikkus ja
kinnisus. Järgmisel kohtumisel
Soomes leiame kindlasti rohkem
jutuainet.
Matis LEEMETS,
8. klassi õpilane

Tulekul on
Kiltsi loomelaager
2.-6. JAANUARINI 2007 toimub KILTSI
XVII LOOMELAAGER.
Seekord kavas:
·PORTSELANIMAAL – Regina Kurss,
·NAHATÖÖ – Leelo Paas,
·BISSER (esemed pärlitest) – Karmen Pent.
Kui oled huviline, registreeru kiiresti aadressil
www.v-maarja.ee/loomelaager.
Oodatud on nii lapsed kui täiskasvanud!
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Laululaager

Isadepäeva pillerkaar
Väike-Maarja lasteaias
3. rühma isadepäeva pidu algas
üllatusega.
Kuna oli mardipäev, tulid saali
laste juurde vanemate asemel
hoopis mardisandid. Kui nad
lauluviisi jorutades sisenesid,
hoidsid mõned lapsed õpetaja
lähedusse. Mardi kombed on 34aastastele veel võõrad. Ühiselt
mõistatasime, kes seal maskide
taga on. Ausõna - kõik tundsid
omad ära. Ja kohe oligi kodusem
tunne!
Nüüd oli laste kord. Nad

etendasid tuttavat lugu
kakukese seiklustest metsas.
Näidend lõppes omavalmistatud
kakukeste kinkimisega isadele.
Järgnes karude trall võimlemissaalis, kus sai ronida, pugeda,
hüpata, mängida ja karude
talveunne jäämist segada.
Peo lõpus oli lastel veel pihus
mitu paid oma issile.
Väike-Maarja lasteaia õpetajad
Lili GUITOR, Jaanika OJALA
ja Sirje SÕNUM

30. ja 31. oktoobril olid
Simuna kooli kaheksa last
Tudus laululaagris. Sinna olid
koondunud veel Muuga,
Laekvere ja Vinni-Pajusti
koorilauljad, kokku 80 last ja 4
õpetajat. Väikese kooli mureks
on, et oma koori loomiseks ei
jätku lauljaid. Nii peavadki
väikesed koolid üheks kooriks
ühinema. Oleme loonud
Simuna-Laekvere-Muuga
lastekoori ja ka mudilaskoori.
Koos on laule huvitavam
õppida ja omaette elamuseks
on laulda suures ühendkooris.
Laululaagri organiseeris
õpetaja Katrin Pall Vinni-

Pajusti vallavalitsuse abiga.
Tudu kool korraldas toitlustamise ja lubas kooliruume
kasutada. Täname neid sooja
vastuvõtu eest!
Laagripäevade jooksul laulsime
läbi kõik lastekoorilaulud,
kinnistasime häälepartiisid ja
tutvusime ühendkoorilauludega.
Selline õppimise viis on igati
õigustatud: elamus lastele,
koostöö õpetajatele ja saab
tunda ka läheneva laulupeo
meeleolu.
Eve PÕLDMAA,
Simuna kooli muusikaõpetaja

Sisukas koolivaheaeg

Mardimaskides isad tõid Väike-Maarja lasteaeda palju põnevust

Lääne-Virumaa
haridusepäev
31. oktoobril 2006. aastal
toimus Rakvere reaalgümnaasiumis Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud
Lääne-Virumaa haridusepäev.
Simuna koolist osalesid Maie
Ojasaar, Kaili Leino ja
allakirjutanu.
Päeva avasid Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu juhatuse
esimees Toomas Väinaste ja
Lääne-Viru maavanem Urmas
Tamm.
Omavalitsusliidu
tegemistest hariduse vallas
rääkis hariduskomisjoni esimees
Kuno Rooba.
Õpetajate ja koolide tüpoloogiast Eestis pidas loengu
Ene-Silvia Sarv Tallinna Ülikooli
kasvatusteaduste õppetoolist.
Edasi toimus töö rühmades.

Valida oli nelja erineva töögrupi
vahel: “Tugisüsteemid HEVlastele”, “Kooli, politsei ja
omavalitsuse koostöö lapse
kasvatamisel”, “Vägivald kodus
ja koolis”, “Õpilase kasvatus
koolis ja lasteaias”. Grupitööde
kokkuvõtted esitati kõigile
osavõtjatele.
Väga toreda muusikalise
vahepalaga esinesid reaalgümnaasiumi õpilased. Enne
lõpusõnu
austati
noori
pedagooge, haridusasutuste
uusi juhte ja staažikaid
e r i p e d a g o o g e ,
koolipsühholooge
ning
logopeede.
Aire KUNDLA

Simuna kooli kunstiringi ja
loodushuviliste õpilastele
möödus
sügisvaheaeg
aktiivselt. Kunstiringi lapsed
osalesid Lääne-Virumaa
Keskraamatukogu
lasteosakonna poolt väljakuulutatud raamatukogutegelaste kodude makettide
meisterdamise võistlusel.
Usina töö tulemusena
valmisid Väikese Merineitsi,
Kasperi, Pipi Pikksuka, Raja,
Teele jt tubade maketid.
Huvitavamad ja omapärasemad tööd saadeti LääneVirumaa Keskraamatukokku
näitusele.
Loodushuvilised õpilased
käisid projekti “INTERREG III
A 3+3. Ühine Keskkond 20052006” raames Pandivere
piirkonna koolide õppereisil
Tallinna loomaaias. Ekskursioonil osales Tamsalu
gümnaasiumist,
Rakke
gümnaasiumist, Rakvere
reaalgümnaasiumist, Kiltsi
põhikoolist, Roela põhikoolist,
Väike-Maarja õppekeskusest
ja Simuna koolist kokku 50
õpilast ja 3 õpetajat.
Loomaaiaekskursioonil

kuulati giidi huvitavaid lugusid
loomade
elukomme-test,
käitumisest, transporti-misest,
kahjuks ka inimeste hoolimatust
suhtumisest
loomaaia
asukatesse. Pikemalt veedeti
aega nii mõnegi looma elupaiga
juures. Jälgiti ahvide käitumist,
imetleti kirevaid koralle, uuriti,
kas krokodill nimega Vanamees
ikka liigutab või mitte...
Õppepäeva parimaks ja
huvitavamaks osaks osutus
tuntud zooloogi Aleksei
Turovski loeng loomade
erinevatest käitumisviisidest ja
omavahelistest suhetest. Teada
saadi põnevaid fakte nii
kingloomadest kui raisakotkastest, huulheintest ja
päevalilledest...
Päev loomaaias oli karge ja
lumine, kuid mõnus ja
päikeseline ning kõik osalejad
jäid nähtu ja kuulduga rahule.
Suur tänu reisi organiseerijale
Reet Maadlale!

Elle ALBER,
Simuna kooli loodusainete ja
kunstiõpetaja
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Tore mardipäev hoolekande- ja
tervisekeskuses
Juba mitu päeva enne
mardilaupäeva meisterdasid
Väike-Maarja õpilaskodu
õpilased hoolega maske ja
harjutasid mardilaulu, et ikka „ …
küüned külmetavad ja varbad
valutavad”.
Noored tuletasid meelde ka
mõistatusi, mida saaks
pererahvalt küsida. Lõpuks ütles
kasvataja, et nüüd võib
mardiriided selga panna ja näod
pähe teha. Seejärel läksid
mardisandid laulu jorutades
Väike-Maarja hooldekodu poole.
Ukse taga oli siginat-saginat,
sest paljud lapsed ei olnud varem
selles majas käinud. Mardid
nõudsid kõvasti kopsides ja
laulu lauldes sisselaskmist ja
ennäe, uksele tuli juhataja ja
palus martidel sisse tulla. Lapsed
olid algul kohmetud, kuid pärast

hoogsat laulu julgesid juba ka
mõistatusi esitada. Lõpuks
soovisid pererahvale tervist ja
väikesed käed paitasid
memmede-taatide halle päid. See
tõi naeratuse näole kõigile
toasolijatele.
Seejärel said mardid kommi ja
oh üllatust – tegevusjuhendaja
Tiia käest kotikese, mis sisaldas
sõrmikuid, sokke, salle, mütse ja
labakuid, mida olid kudunud
hooldekodu elanikud.
Suur- suur tänu sõbralikule
perele, kes meid kaunite
kudumitega meeles pidas.
Laste nimel tänades
Eeva ARRO,
õpilaskodu sotsiaalpedagoog

Narva päästetöötaja õppis
Väike-Maarjas eesti keelt
Integratsiooni Sihtasutuse
projekti „Eesti-sisesed tööjõulähetused keelepraktika eesmärgil” raames viibis oktoobris
Väike-Maarja tugikomandos
eesti keele praktikal Narva
päästetöötaja.
Praktika kestis 30 päeva ja selle
aja jooksul sai päästja parandada oma eesti keele kuulamisja rääkimisoskust ning valmistuda riiklikuks eesti keele
tasemeeksamiks. Lähetusele
eelnes 120-tunnine eesti keele
kursus. Lisaks korraldas
Integratsiooni Sihtasutus
koolitusi, kus selgitati, milliseid
võimalusi keele praktiseerimiseks lähetus keelekeskkonda
pakub.
Muukeelsed päästetöötajad
teevad Lääne-Virumaal ning
Lõuna-Eestis lähetuses olles
erialast tööd ning tutvuvad
piirkonna vaatamisväärsustega.
Vastuvõtvates organisatsioonides juhendavad neid
tugiisikud – kolleegid, kes
aitavad teistsuguses kultuurikeskkonnas kohaneda.
Tööjõulähetuses käib juunist
2006 kuni novembrini 2007 kokku
105 muukeelset päästetöötajat
Ida-Virumaalt. Alates juunist

on Väike-Maarjas, Kundas,
Võsul, Tartus, Põlvas, Võrus,
Valgas ja Põltsamaal kuu aega
kestnud praktikal viibinud kokku
16 Ida-Virumaa päästetöötajat.
Projekti raames käib Lõuna- ja
Lääne-Eestis lähetuses ka kokku
40 muukeelset politseiteenistujat
Tallinnast ja Ida-Virumaalt. Ida
Politseiprefektuuris viibib 30
eestikeelset politseiteenistujat
teistest prefektuuridest, et
elavdada eesti keele kasutamist
muukeelses piirkonnas ja
tihendada tööalaseid kontakte.
Tööjõulähetusi korraldab AS
Kesk-Eesti Arenduskeskus, kes
võitis käesoleva aasta alguses
korraldatud konkursi. Projekti
kõiki tegevusi rahastatakse
Euroopa Sotsiaalfondist (meede
1.1) ja Eesti riigieelarvest.
Lisainfot keelepraktika kohta
annavad Ida-Eesti Päästekeskuse avalike suhete büroo
juhataja Eve Ojala, tel 512 0278 ja
Ida-Eesti Päästekeskuse IdaViru päästeosakonna juhataja
Vassili Rõžov, tel 503 2460.
Liilika RAUDHEIN,
Projektijuht,
Integratsiooni Sihtasutus

Õpilaskodu lapsed omavalmistatud maskidega
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Aasta virulaste keskel
See jutt on isiklik. Isiklik selles
mõttes, et 9. novembril täitus
minul, allakirjutanul, üks aasta
tööleasumisest Väike-Maarja
valla rahvamajja. Tahan selle
aasta järel öelda välja mõned
hinge ja südamesse kogunenud
mõtted.
Kõigepealt tänud.
Esiteks, tänan Sind, Mare Taar!
Sa olid kujundanud rahvamajale
oma näo ja oma stiili. See, mida
Sa tegid rahvamaja direktorina oli
õige ja hea. Mis parata, tahan
edaspidi ehk natuke ka iseenda
nägu rahvamaja tegemistesse
panna. Igal juhul AITÄH Sulle!
Teiseks, tänan Teid mõlemat,
Terje Sikk ja Mary Tammet. See
abi ja nõu, mida viimase aasta
jooksul mulle olete andnud, on
hindamatu. Kellelt ma siis veel
oma küsimusi küsiksin kui mitte
teilt?
Kolmandaks, tänan Teid, Ilve
Tobreluts ja Olga Mets.
Isolatsioonis ei saa elada. Saab
teha ainult koostööd. Teie
mõlemaga saan koostööd teha ja
mõtteid vahetada.
Neljandaks, tänan veel kahte
inimest, Auli Kadastikku ja
Merike Koppast. Palun väga-

väga vabandust, aga ilma Teieta
ei oleks ma vist teada saanudki,
et Eesti kaardil on ka kohad
nimega Kiltsi, Vao ja Simuna.
Viiendaks, muidugi Ants
Rikberg ja Riina Põldmaa. On
ütlemata hea tunne, sest tean, et
on olemas inimesed, kellelt
tarvitseb vaid abi paluda ja nad
aitavad. Aitan minagi, kui vaid
saan ja oskan.
Lõpetuseks tahan tänada kõiki
ringijuhte, diskoreid, toitlustajaid, finantsiste ja raamatupidajaid, teenusteosutajaid,
tehnikamehi jne, jne. Vallavanemani välja. Aitäh koostöö
eest!
Küsin eneselt, milline see aasta
on olnud? Vastan enesele, et
töine.
Minu (töö)biograafiasse mahuvad koolide ja orkestrite
juhtimised, rahvamaja (loe:
kultuurikeskuse) juhtimine ja
õpetajatöö. Mitte kusagil pole ma
näinud sellist kultuurihuvi ja
tegutsemistahet nagu siin. Vaid
kaks ja pool aastat olen LääneViru elanik. Pealinnas, kus on
kõrghooned, “kõrged närvipanused” ja kõrg-tõpralik
tänavaliikluskultuur, on elu

sootuks teine. Sellega harjub,
aga ei saa leppida. Inimesed ei
huvitu isetegemisest. Tahetakse
vaid osta, osta, osta. VäikeMaarjas on asi sootuks teine.
Tehatahtjaid on nii palju, et
kõigile ei jagu ruumi, aega ja
võimalusi. Miks see nii on? Meile
on saanud igapäevaseks
Internet, satelliittelevisioon,
võimalused suhelda kellega
tahes, kunas tahes. Minuealised,
kas mäletate? Kui tahtsime
kümme-viisteist aastat tagasi
välismaale helistada, tuli kõne
kaugejaamast tellida. Ja kõne tuli
kahe tunni pärast, ragisedes ja
sahisedes. Mis siis meelitab
inimesi külmal talveõhtul kodust
välja, et tegeleda puhkpillimängu, rahvatantsu, lilleseade ja
veel paljude asjadega?
Ise küsin, ise vastan.
Peame olema õnnelikud, et meie
kodukandi inimestel on olemas
vaimsus. See on. See tuleb anda
edasi lastele, seda peab
jäädvustama ja hoidma. Kõik ei
ole ju rahaga mõõdetav. Kas
saab küsida, mis maksab
esimene lumi oma valgete raagus
puuokstega? Kas on teada, mis
maksab kaunis ja uhke tormimöll

videvikuses sügisöös? Mis
maksab esimene lilleke, mis
lumesaarte vahelt kevadel välja
trügib? Ja mis maksab inimestele
sisse kodeeritud vajadus ise
teha, teha sporti, muusikat,
tantsida ja kanda vihmasel
suvepäeval kukil naisi? See
maksab vaid seda, et elada tuleb
just nimelt siin, Pandivere
kõrgustes Lääne-Virus.
Varsti saabub jõuluaeg. Aeg
olla vaikne, aeg olla hea, aeg
nuusutada piparkoogilõhna ja
jälgida küünlaleeki kuusel. Aeg
selleks, et vanaisa kombel võtta
väikemees põlvele ja näidata
talle, kuidas kaminasse leek
süttib.
Jah, tean et ehk on vara.
Sellegipoolest soovin vallaelanikele kauneid (kiiresti
lähenevaid) jõule! Ja ärge
unustage, et ikkagi on olemas
kolm rahvamaja, kuhu kokku
tulla, kus pidada pidu, kus tunda
ennast mõnusalt.
Parimat Sulle, Väike-Maarja
rahvas!

Ville-Markus KELL,
rahvamaja direktor

Beebipidu
Väike-Maarja rahvamajas
8. novembril toimus VäikeMaarja rahvamajas beebipidu.
Kohale olid tulnud lapsed (ikka
koos vanematega), kes on
sündinud ajavahemikus 1.
november 2005 – 1. november
2006.
Õhtu viis läbi rahvamaja kunstiline juht Terje Sikk. Ääretult sooja
ja südamliku sõnavõtu oli ta
kaunistanud ilusate luuleridadega.
Ka rahvamaja saal oli tema
näpunäidete järgi kaunistatud.
Värviliste dekoratsioonide ja lillede
eest oleme tänu võlgu kunstnikdekoraator Mary Tammetile.
Valla poolt olid kohal sotsiaalosakonna juhataja Lea Mäesepp,
lastekaitse spetsialist Maia
Heinsoo ja vallavanem Olev
Liblikmann. Vallavanem märkis ära,
et aastaga on valda sündinud 40
uut kodanikku. See on piisav,
tagamaks stabiilset elanike arvu.
Kui aga uusi ilmakodanikke oleks
rohkem, siis muutuks iive Väike-

Maarja vallas positiivseks. Iga
väike vallaelanik sai kingituseks
hõbelusika.
Õhtu kunstilise poole sisustasid
ka lapsed. Laval esinesid noored
pillipoisid ja –tüdrukud VäikeMaarja muusikakoolist. Nagu alati
oli direktor Vallo Taari kava
huvitav nii pillivaliku kui ka
repertuaari poolest. Tore on näha
väikesi soliste, kes hingega oma
asja teevad! Esinesid laululapsed
Sirje Sõnumi juhendamisel ning
Urmas Lemvald trompetil, Mirjam
Ojamaa akordionil, Anet Veia
viiulil ja Rain Vink klaveril.
Lõpetuseks ootas saalinurgas
kõiki soovijaid kommi- ja
limonaadilaud, mille organiseeris
vallavalitsus.
Ville-Markus KELL,
Väike-Maarja valla rahvamaja
direktor

Osa peol olnud beebidest oma lähedastega

TEADE
2007. aastal tähistab meie väärikas Väike-Maarja rahvamaja
95. aastapäeva.
Täiendagem selleks puhuks oma mälestustega Jakob Liivi,
Märt Meose ja Harri Veldi poolt kirja pandud kultuurikolde
lugu. Oodatud on värvikad mälestused sellest, mis majas on
kuni tänase päevani toimunud. Aidakem koos täiendada nii
olulist mälestusteraamatut!
Väike-Maarja muuseum ootab kaastöid kuni tuleva aasta
märtsikuu lõpuni.
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KULTUURIKALENDER
3. detsember
KONTSERT “110 aastat puhkpillimuusikat Väike-Maarjas”
Väike-Maarja rahvamajas. Esineb Väike-Maarja pasunakoor,
dirigent Vallo Taar. Algus kell 16.00. Sissepääs tasuta.
7. detsember
Kell 10.30 – 15.00 on Väike-Maarja rahvamajas
DOONORIPÄEV.
7. detsember
JÕULUKONTSERT Simuna muusikakooli saalis (Avanduse
mõisas), algus kell 17.00. Esinevad Simuna muusikakooli
õpilased ja Simuna rahvamaja laululapsed. Tasuta.
8. detsember
Valla 15. aastapäeva pidustused Väike-Maarja rahvamajas.
Algus kell 18.00. Esinevad: Tatjana Lepnurm (harf), Henno
Lepanurm (tšello), Rahvusooper Estonia brassansambel,
tantsuks Modern Fox ja Airi Allvee, õhtujuht on Üllar Saaremäe.
Pidustused lõpevad kell 23.00 ilutulestikuga (firmalt Tulekild).
12. detsember
Tüdrukute tantsupäev Väike-Maarja rahvamajas. Algus kell
17.00. Sissepääs 5 krooni. Korraldaja Väike-Maarja
gümnaasium.
14. detsember
Suurte perede jõulupidu Väike-Maarja rahvamajas. Algus
kell 16.30.
16. detsember
Simuna piirkonna koduste laste jõulupidu Simuna rahvamajas.
Algus kell 12.00.
17.detsember
Simuna piirkonna eakate jõulupidu Simuna rahvamajas.
Algus kell 14.00.
18. detsember
Triigi piirkonna koduste laste ja eakate jõulupidu Triigi
spordihoones. Algus kell 12.00.
20. detsember
Väike-Maarja piirkonna eakate jõulupidu Väike-Maarja
rahvamajas. Algus kell 13.00. Külas ansambel NNB.
21. detsember
Väike-Maarja piirkonna koduste laste jõulupidu Väike-Maarja
lasteaias. Algus kell 14.30.
21. detsember
Kiltsi piirkonna koduste laste ja eakate jõulupidu Kiltsi
rahvamajas. Algus kell 12.00. Külas meeskoor Rakvere,
dirigendid Olaf Leps ja Aime Rahula. Lasteetendus Merike
Höövelsoni juhendamisel.
31. detsember
· Simuna rahvamajas AASTAVAHETUSE PIDU. Jalakeerutust
ansamblilt Dolores Avinurmest. Üllatusesinejad. Algus kell
21.00. Pääse eelmüügist kuni 28. detsembrini 75 krooni, hiljem
100 krooni.
· Uusaastadisko Väike-Maarja rahvamajas. Algus 31.
detsembril kell 24.00. Sissepääs 50 krooni.
Info telefonidel 326 1837 ja 323 7217.
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Suvemeenutusi
Jällegi on möödas ilus suveke! Ja ta oli tõesti ilus nii ilma poolest
kui igasugu esinemiste, matkade ja huvitavate ettevõtmiste poolest.
Kiltsi memmede grupp võttis suvel ette nii mõnegi ürituse.
Meil on kombeks teha suvel jalgrattamatku. Sel suvel võtsime plaani
vallutada Ebavere mägi, kuigi juba teistkordselt. Paar aastat tagasi
oli esimene kord, aga eks see ole teada, et mäe vallutamine esimesel
korral just kõigil ei õnnestu. Sel aastal läks kõik hästi, kuigi herilaste
kambad olid juba enne meid mäe vallutanud. Igatahes see meie tuju
ei rikkunud. Järgmise reisi tegime Pikeverre endisi kaaslasi külastama.
Viimane käik oli Punamäele ja Äntu Sinijärve äärde. Toredad matkad
meenuvad kogu aeg ja talvel annab mõtelda mis ja kuidas kuskil oli.
Nüüd, kui juba esimene lumi on nähtud, elame suve toredatele
mälestustele.
Aitäh vaheldusrikkale suvele ja toredatele sõpradele.

Luulepärastlõuna Vao
päevakeskuses
Kiltsi raamatukogu juhataja Riina Tali organiseeris Vao
päevakeskuses luulepärastlõuna “Inimene siin ja sealpool”.
Mõtlesime ka hingedepäevale. Luuletusi lugesid Riina Tali, Aino
Martsepp ja Liina Väizanen. Omaloomingut esitasid Johannes Ehastu
ja Vaike Kadak. Oli huvitav kuulda, mida keegi oli varunud ja mida
ette kanti. Kahju ainult, et kaugemalt oli küll kuulajaid, aga Vaost
mitte ühtegi inimest. Tekib jällegi küsimus, miks tahetakse viia
raamatukogu Vaosse, kui keegi kirjanduse vastu huvi ei tunne.
Vaos võttis meid vastu küünlasäras tuba ja lahke pererahvas, nimelt
Merike Adamson ja Liina Väizanen olid korraldanud mõnusa
kohvilaua. Hubases õhkkonnas istusime ja mõlgutasime mõtteid.
Kahju neist, kes üritusest ei hoolinud.
Aitäh kõigile, kes korraldasid selle toreda õhtupooliku.
Vaike KADAK

13. detsembril
kutsub
Väike-Maarja naisselts kõiki
Väike-Maarja muuseumis kell 11.00
avatavasse
JÕULUKOHVIKUSSE.

Head vallaelanikud ja kallid külalised!
Olete oodatud
14. detsembril kell 18.00
Väike-Maarja gümnaasiumi algklassidemajja

JÕULULAADALE.
Ostke meeldivad jõulukingid ja osalege heategevuses!

Kodused lapsed,
kellel ei ole võimalik jõulupeole tulla,
Teie saate oma jõulupakid kätte:
Väike-Maarjas vallavalitsuse toast nr 102
22., 27. või 29. detsembril,
Simunas osavalla valitsusest 19., 22. või 29. detsembril.
Maia HEINSOO,
lastekaitsespetsialist

Väike-Maarja valla Infoleht
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VÄIKE-MAARJA
RSK TEATAB
HARJUTA TERVISEKS!
14. novembriks oli üritusest
Harjuta Terviseks! osa võtnud 825
inimest 3511 osaluskorraga.
Tuletan meelde, et ülevaadet on
võimalik jälgida ka Väike-Maarja
valla koduleheküljelt.
Harjuta Terviseks! tublimate
punktid 14.11.2006 seisuga:
1.Raul Vink (94 osaluskorda, 9
boonuspunkti)
2.Liili Heinla, (87/8)
3.Õie Altermann (83/8)
4.Airi Einsalu (73/7)
5.Sirje Fimberg (70/7)
6.Margus Hein (68/6)
7.Signe Liblikmann (64/6)
8.Aino Saaremäel (54/5)
9.Elo Võhandu (52/5)
10.Tiina Eesalu (51/5)
11.Ingrid Arula (46/4)
12.Tair Stalberg (45/4)
13.Riina Jalast (44/4)
14.Kristin Basmanova (44/4)
15.Tanel Käbin (41/4)
16.Maarika Merila (39/3)
17.Maris Viikberg (38/3)
18.Helerin Seepter (37/3)
19.Mari Mets (31/3)
20.Tõnis Maršalov (29/2)
21.Terje Ruuben (28/2)
22.Andres Aksel (28/2)
23.Rita Õiglane (27/2)
24.Tiiu Liblikmann (27/2)
25.Viivi Lõhmus (26/2)
Valla meistrivõistlused
Koroona
Koroonas on toimunud juba
kaks vooru. Esimesest voorust
võttis osa 15 võistlejat ja teisest
14. Kahe vooru kokkuvõttes juhib
meeste seas Aleksandr Adamson,
teine on Ain Pentjärv ja kolmas
Heino Handorf. Naisi osales
esimeses voorus üks ja teises neli.
Praeguse seisuga juhib Maie
Ojasaar, teisel kohal on Maili
Tannbaum ja kolmandal Janeli
Meidla. Vanemate poiste osas
juhib Mart Rebane, teine on Ants
Liivak, kolmandat-neljandat kohta
jagavad Kert Ojasaar ja Allan
Ljazin. Nooremate poiste seas
juhib Sander Komp, teine on
Raidar Heinsalu ja kolmas Ragnar
Heinsalu.
Sulgpall
Esimeses voorus oli kokku 6
võistlejat. Tüdrukute osas võitis

Kertu Rebane, teine oli Kätlin
Kaare. Poiste osas tuli esikohale
Henry Kaevu, teiseks Fred-Kevin
Maasik ja kolmandaks Kristo
Kokk.
Kabe
Kokku oli kümme osasvõtjat.
Kahjuks on täiskasvanud kuhugi
ära kadunud. Noormeeste hulgas
oli kolm paremat Peeter
Vinogradov, Ants Liivak ja Mart
Rebane. Nooremate poiste osas
võidutses Kristo Kokk, teine oli
Ragnar Heisalu ja kolmas Raidar
Heinsalu. Nooremate tüdrukute
osas tuli esimeseks Ove Rebane
ja teiseks Laura Komp.
Ülevallalistel
võistlustel
osalejate arv kipub vähenema.
Kutsun kõiki huvilisi valla
meistrivõistlustest osa võtma!
Nende võistluste põhjal
moodustame
ka
valla
koondvõistkonnad
üleeestilisteks ja maakondlikeks
valdadevahelisteks võistlusteks.
Väike-Maarja koolide uus
võimla
Väike-Maarja koolide võimla
nurgakivi panekust on varsti
möödunud seitse kuud. Plaani
järgi peaks spordihoone valmima
2007. aasta aprillis. Järgmise aasta
märtsist on konkursi korras plaanis
vallas tööle võtta spordihoone
juhataja ja septembrist peaks
võimla täisvõimsusega töötama.
Rahvaspordiklubi käis (14.11.06)
kohapeal uurimas, kaugel
töödejärg on.
Töödejuhataja Riho Pau oli
meelsasti nõus meie küsimustele
vastama.
1.Kui suur on ehituse lepinguline maksumus?
Lepinguline maksumus on 28
miljonit krooni.
2.Kas ehitustöödega ollakse
graafikus?
Oleme enam-vähem graafikus.
Iga kuu teeme ümmarguselt tööd
2 miljoni krooni eest.
3.Millised on põhilised tööd,
millega praegu tegeldakse?
Praegu teeme väga erinevaid
töid. Ujulaosa trepikodades käivad
viimistlustööd, valame spordisaali
põrandat, samuti tehakse elektrija ventilatsioonitöid. Järgmisel
nädalal peaksid saabuma aknad.

Samuti ehitame galeriid, mis
hakkab õppekeskust, spordihoonet ja gümnaasiumi omavahel
ühendama. Käib ka siseruumide
vaheseinte ladumine.
4.Kas ilmastik on seganud tööde
tegemist?
Ei ole. Katuse tegemine on võibolla veidi aeglustunud, kuna
kohas, kus töid teostatakse
pannakse üles telk, mis võtab
aega. Uude kohta minnes tuleb
viimane maha võtta ja uues kohas
jällegi üles panna.
5.Lugesime ajakirjandusest, et
Kohila uues võimlas jäi ära
korvpallimäng, kuna katus
hakkas läbi laskma. Kas meie
võimla puhul ka selline oht
kummitab?
100protsendilist garantiid ei saa
kunagi anda, aga püüame anda
endast parima. Firma esindaja, mille
katet me laele paigaldame, käib igal
nädalal kohal ja teeb kontrollproove. Siiamaani on ta meie tööga
rahule jäänud ja pretensioone ei
ole esitatud.
6.Kas kvalifitseeritud tööjõust
puudust ei tunne?
Oleme saanud hakkama, kuigi
sellel aastal on kuskil 5-6 inimest
lahkunud. Kes Tallinnasse, kes
Soome. Iga inimene teeb oma
valikud ise.
7.Millised on probleemid, mis
ehituse käigus on üles kerkinud?
Mingeid erilisi probleeme ei ole
üles kerkinud. Kui töödega
alustasime, oli meil põhiprojekt
olemas, aga praegu käib koos
ehitamisega erinevate sõlmede
projekteerimine, mis nõuab, et kõik
esilekerkinud probleemid peaks
kiiresti lahendatud saama.
8. On see ehitus ehitajale rutiin
või on selles ka midagi
erakordset?
Eriliseks teeb ehituse võib-olla
see, et hoone püstipanemisel
kasutatakse väga suuri elemente.
Näiteks üks katusepaneel kaalub
32 tonni, suur seinapaneel 24

tonni. Suvel oli kuu aega renditud
üks 100tonnine ja üks 60tonnine
kraana.
Eesti VI spordikongress
Eesti VI spordikongress toimus
18. oktoobril Pärnus. Nimekirja
järgi oli kohal 376 delegaati.
Kongressi avas EOK president
Mart Siimann. Plenaaristungil
võtsid veel sõna kultuuriminister
Raivo Palmaru, haridusminister
Mailis Reps, Jõgeva maavanem
Aivar Kokk, EOK peasekretär
Toomas Tõnise, AS Eesti Telekomi
juhatuse esimees Jaan Männik,
MM- ja EM-hõbemedali võitja
kettaheites Gert Kanter, Tallinna
abilinnapea Kaia Jäppinen, Valga
linnapea Margus Lepik ja Tartu
maavanem Aivar Soop.
Esitan lühidalt mõtted, mis jäid
kõlama.
1.Eesti spordisüsteem tegutseb
tervikuna, mis peaks pakkuma
võimaluse igal inimesel selles
osaleda vastavalt oma võimetele
ja võimalustele.
2.Maakonna spordikatusorganisatsiooniks on spordiliit.
3.Poliitilised erakonnad peaksid
oma valimisprogrammides
põhjalikumalt kajastama spordialaseid põhimõtteid.
4.Puudub ülevaade kõigist Eestis
tegutsevatest treeneritest ja
nende kvalifikatsioonist.
5.Spordikongress kutsub üles
pöörama suuremat tähelepanu
sportlaste sotsiaalsete tagatiste
garanteerimisele ja hiljem tavaellu
reintegreerumise kaasaaitamisele.
6.Kohalikel omavalitsustel
suhtuda suure vastutustundega
spordiobjektide planeerimisse ja
rajamisse.
7.Spordiobjektide rajamisel tuleb
ulatuslikumalt kasutada erasektori
pakutavaid võimalusi ja finantseerimise skeeme.
Ants RIKBERG

Uus spordihoone on jõudsalt kerkinud

Väike-Maarja valla Infoleht
SPORDIKALENDER
Detsember
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 02.12 valla MV, jäärajasõit sõiduautodele, I etapp (Simunas)
· 04.12 valla MV, võistkondlik mälumäng, II etapp
· 09.12 valla MV, korvpall, (Simuna spordihoones)
· 11.12 valla MV, laskmine, I etapp (õppekeskuse lasketiirus)
Jaanuar
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 08.01 valla MV, sulgpall, II etapp (algus kell 19.00)
· 13.01 valla MV, võrkpall, valla parimate sportlaste autasustamine.
Harjuta Terviseks! parimate autasustamine
· 22.01 valla MV, lauatennis, II etapp
· 29.01 valla MV, individuaalne mälumäng, I etapp (Georgi söögitoas)
Veebruar
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· Maakonna talimängud
· 05.02 valla MV, koroona, III etapp
· 09.-11.02 Vabariigi talimängud Lähtel
· 12.02 valla MV, laskmine, II etapp (Tamsalu spordihoones)
· 19.02 valla MV, kabe, III etapp
· 24.02 valla MV, suusatamine (Ebaveres)
· 28.02 Vastlapäev
· Valla MV, jäärajasõit sõiduautodele, II etapp (Simunas)
Märts
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 05.03 valla MV, male, III etapp (Simuna spordihoones)
· 12.03 valla MV, lauatennis, III etapp
· 19.03 valla MV, sulgpall, III etapp (algus kell 19.00)
· 26.03 valla MV, lauamängude mitmevõistlus
· Valla MV, jäärajasõit sõiduautodele, III etapp (Simunas)
Aprill
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 02.04 valla MV, individuaalne mälumäng, II etapp (Georgi söögitoas)
· 09.04 valla MV, laskmine, III etapp (Tamsalu spordihoones)
· 16.04 valla MV, võistkondlik mälumäng, III etapp (Georgi söögitoas)
· 21.04 Georgi Kange rammuvõistlus
· 23.04 Lurichi kevadjooks
Mai
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 07.05 valla MV, individuaalne mälumäng,
III etapp (Georgi söögitoas)
· 20.05 Pandivere rattaralli
Juuni
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 02.06 XX Pandivere päev
· 02.06 – Eesti X esivõistlused naisekandmises
Juuli
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 06.-08.07 Valdade suvemängud Valgas
· 28. 07 Väike-Maarja VII triatlon Ebavere Kange
August
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· Maakonna suvemängud
· 11.-13.08 valla MV, rannavõrkpall
September
· Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
· 01.09 rulluisuvõistlus Suveots 2
NB!
Valla meistrivõistlused toimuvad Triigi spordihoones
algusega kell 18.00, kui kalendris pole märgitud teisiti.
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Ebavere arvati regionaalsete
tervisespordikeskuste programmi
aastateks 2007-2010
Kultuuriministeerium jätkab 2003. aastal algatatud regionaalsete
tervisespordikeskuste programmi, käivitades jätkuprogrammi
aastateks 2007-2010.
Programmi väljatöötamisel kooskõlastasid kõik maavalitsused,
maakonna omavalitsuste liidud ja maakondade spordiliidud iga
maakonna spordiehitise, kuhu nelja aasta jooksul suunatakse
riiklikku toetust kuni 2 miljonit krooni, millele lisandub nõutav
omafinantseering vähemalt 30 % ulatuses.
Lääne-Viru maakonna prioriteediks tunnistati Ebavere
tervisespordikeskus. Programmi raames valmib spordikeskuse
olmehoone, mis teenindab spordikeskuse kasutajaid.
Ebavere mäest on kujunemas ümbruskonna tervisespordi- ja
puhkekeskus. Põhja-Eesti on mägedevaene, aga Ebavere suhteliselt
järskude kallakutega suusa- ja jooksurajad pakuvad sportlastele
häid treeninguvõimalusi. Seetõttu tullakse siia lähedalt ja kaugemalt.
Ebavere mäe eeliseks on seegi, et lumi püsib kevaditi kauem kui
suuremal osal Eestimaal. Kui lund ei ole ja maa on tahenenud, kutsub
Ebavere oma nõlvadele kõndijaid, jooksjaid ja mägiratastel sõitjaid.
Võib ka lihtsalt jalutada, kännu või kivi või rajatavate pinkide peal
istuda ja loodust imetleda.
Ebavere on rahvale oluline, meelitades eelkõige tervisesportlasi.
Siinseid radu kasutab ligi 800 õpilast, siia tulevad meelsasti kohalikud
täiskasvanud ning matkajad ja turistid kaugemaltki. Ebaverre tullakse
ka kui kunagisele hiiemäele, millel on oma minevik, oma lugu ja oma
legendid. Ebavere mäes peituvat ka võlujõudu. Nimelt paiknevad
siin maa tugevad energiaväljad, kus arvatavalt muinasajal asusidki
puidust jumalakujud (neid mainitakse ka Liivimaa kroonikas). On
kindlaks tehtud, et Ebavere mäe tipus on kaks “energiasammast”.
Ühte neist on kavas tähistada hiiekiviga, kuhu rahvas võiks tulla
jõudu ja hingerahu koguma ning mitmetele hädadele avitust saama.
Vald koos MTÜga Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi ja OÜga
Joosand on viimastel aastatel päris palju panustanud Ebavere radade
laiendamisse ja parendamisse ning kultuuriministeeriumi toetus on
teretulnud abi Ebavere arendamisel regionaalseks
tervisespordikeskuseks.
Ilve TOBRELUTS

Teadmiseks noortele
malehuvilistele!
Väike-Maarja gümnaasiumi algklassidemajas alustas
tegutsemist MALERING.
Kokku saadakse kolmapäeviti kell 13.00.
Kõik malehuvilised õpilased on oodatud ringi tegevuses
osalema!
Kui huvilisi tuleb juurde, alustab kolmapäeviti kell 14.30 tööd
veel teinegi ring.
Juhendaja on üks Lääne-Virumaa tugevamaid maletajaid
Peedu Vipper.

Väike-Maarja valla Infoleht
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Reinpauli sügisjooks
5. novembril peeti Ebaveres
Reinpauli sügisjooks. Kuigi
ilmastik oli üsna talvine, tuli
osalema päris palju jooksjaid ja
võistlus läks igati korda.
Tulemused:
Neiud, 3 km (sündinud 19891993)
I Galina Logvinova, aeg 14.13
II Sille Selge, 14.14
III Olja Voroznina, 14.30
4. Alisa Lelo, 14.49
Tüdrukud, 1 km (sündinud
1994 ja hiljem)
I Sandra Schmidt, 4.33
II Regina Mištšenko, 5.38
III Ksenija Smirnova, 6.00
Noormehed, 3 km (sündinud
1989-1993)
I Aleksandr Maslenikov, 10.49
II Juri Lukinski, 10.57
III Sten Selge, 11.01
4. Hardo Reinart, 11.46
Poisid, 1 km (sündinud 1994
ja hiljem)
I Leonid Mironov, 3.49
II Aleksei Tsuvilski, 3.55
III Aleksandr Hlobõsin, 3.59
4. Tarmo Kivipõld, 4.18

5. Aleks Gorkunov, 4,35
6. Tauri Kivipõld, 5.03
7. Tarvi Kivipõld, 5.15
8. Maksim Rozenbush, 5.36
Naised, 7 km
I Kaja Vals, 32.45
II Helen Schmidt, 34.53
III Kairi Schmidt, 34.59
4. Jana Matvejeva, 36.57
5. Maris Viikberg, 50.10
Naisveteranid (sündinud kuni
1966)
I Vilve Pilv, 42.08
Mehed
I Vjatšeslav Košelev, 25,37
II Ergo Kilki, 26.08
III Tauri Selder, 26.36
4. Ago Veilberg, 26.44
5. Andres Sune, 28.01
6. Allar Adamson, 29.59
7. Hanno Traks, 32.18
8. Riivo Lukmann, 33,59
9. Aimar Türbsal, 34.55
10. Jaanus Viikberg, 35.42
11. Aare Selge, 36.06
12. Vahur Palu, 36.43
13. Ahto Matvejev, 39.44
Meesveteranid, 7 km (sündinud kuni 1956)
I Kaarel Schmidt, 30.39

Kesknoored ja sport
Kesknoored ei tegele ainult
kuiva poliitikaga, vaid vaimu
värskendamiseks korraldame
regulaarselt 3-4 sportmängu
aastas. Kui eelnevatel aastatel
mängisime erinevate Keskerakonna noortekogu klubide vahel
põhiliselt korvpalli, siis sel aastal
üritame spordiellu kaasata
rohkem kohalikke noori ning
uute aladena sisse tuua saalihoki
ja jalgpalli.
Kahtlemata on suurem eesmärk
selle juures vallainimeste
aktiivsemale elule õhutamine
ning noorte spordi juurde
toomine. Kui laps käib mõnes
trennis, siis ei jää tal suurt mahti
pättusteks, kuritegudeks ning
sellisest olukorrast võidavad
kõik. Pealegi kurdavad õpilased,
et vaba aega pole millegi
asjalikuga sisustada.
28. oktoobril korraldasid VäikeMaarja kesknoored Triigi
spordihoones
saalihoki
võistlused kohalike 1113aastaste poistega. Moodustati

kaks segameeskonda ning
mängiti kokku kolm kohtumist.
Külas käis ka Einar Vallbaum, kes
rääkis oma hobist - Balti
vormelist. Pärast saalihokit tekkis
kohalikel lastel huvi moodustada oma tiim. Üritame odava
raha eest neile särgid muretseda.
Praegu harjutavadki poisid
õhtuti saalihokit või jalgpalli.
Viimase vaimustus ei taha suvel
saadud elamuste tõttu kuidagi
lõppeda.
Sääraseid üritusi on plaanis
korraldada ka Väike-Maarja ning
Simuna noortega. Ehk saavad
nemadki oma meeskonnad
kokku, et juba suuremad
saalihokivõistlused korraldada.
Elame-näeme, kas sport
suudab noortel piisavalt vaba
aega sisustada ning pättustest
ja alkoholist eemal hoida.
Igatahes praegu läheb elu
paremaks.
Raivo TAMMUS,
Väike-Maarja kesknoor

Vaatamata lumisele ilmale tuli starti rohkesti joooksjaid

Aeroobika
Väike-Maarja õppekeskuse võimlas
T, N kell 19.15
P kell 17.30
*
*
*

Body-fit aeroobika (40+)
Väike-Maarja õppekeskuse võimlas
P kell 17.30
NB!
Treening sisaldab lihtsaid
sammukombinatsioone ja lihastreeningut.
Kui Sa pole varem aeroobikatreeningutel
käinud, siis nüüd on hea võimalus!
Treeningutasu on 20 krooni.
Treener Ivi Lõomets.

Suvel töö- ja puhkelaagris osalenud õpilaste abiga sai VäikeMaarja kiriku läheduses nii mõnigi objekt uue ilme

Väike-Maarja valla Infoleht

“Teeliste kirik”
läbi kolme aasta suve
Väike-Maarja kogudus on juba kolm suve
osalenud Eesti Kirikute Nõukogu projektis
„Teeliste kirik”. Ja on osalenud edukalt. Kuigi
edukalt on minu meelest küll vale väljendus, sest
edukas saab olla äris, õpingutes jne. Edukas,
pakkudes võimalusi endasse vaadata - seda nagu
ei kujuta ette...
Kirik oli kindlatel kellaaegadel külastajatele alati
avatud. Olime mures, et valvuritest on puudu, nii
mõnigi ese varastati kirikust. Ootame
koguduseliikmeid, kes oleks nõus järgmisel hooajal
osalema valvuritena alates 01. juunist kuni 30.
septembrini, kolmapäeval ja laupäeval kell 12-17 ja
pühapäeval 11–14. Ootame inimesi, kellel sellel
aastal oli liiga palju tegemisi, kuid kes tuleval aastal
on ehk vabamad. Kogujagi ütleb: ”Igale asjale on
määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all.”
Inimesed kasutavad võimalust vaadata aegade
ilu, mis sisaldub kõikides pisiasjades, mis on meie
kirikus. Osakem ainult vaadata! Kasutagem
võimalust võtta lihtsalt aeg maha ja peatuda.
Peatuda, et mõelda omi mõtteid…
Leiame siis aega ja tahtmist järgmisel suvel
jätkata!
Heli-Liivia KOMP,
juhatuse esimees
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Pisut Väike-Maarja koguduse argielust
Kui kaks koguduseliiget tuleb omal
algatusel kokku, et pühakoda
eelseisvaks pidulikuks jumalateenistuseks korda teha, kas on see siis
sündmus, millest lehes kirjutada ja mille
peale trükimusta raisata? Minu arvates
on kohalik infoleht sõnumikuulutaja
kõigile, ka koguduseliikmetele. Seda
sõnumit võiks esitada ka küsimusena:
”Mida oled sina teinud oma koguduse
heaks peale selle, et tood oma igaaastase (kui tood) liikmeannetuse ning
mõningal juhul teed veel annetusi, kui
pühapäeval kirikusse tuled või on
tegemist mõne kirikliku talitusega?”
Sel suvel sai õpetaja eestvõtmisel ja
juhatuse poolt täide viidud kirikuaia
objektide korrastamine, abiks olid
kohalikud lapsed, kes suviti osalevad
töölaagris. Aitäh teile kõigile, ka Ingrid
sulle!
Taotlesime aasta alguses riigieelarvest
kiriku katuse remondiks raha. Kurb on
tõdeda, et katus, mis remonditi 1992.
aastal, vajab uut remonti. Enim
kahjustunud ja deformeerunud on
katuse keskmine osa kuni tornini, kus
kõikide sarikapaaride alumised otsad
ning sarikate pealispinnad on
mädanikust kahjustatud kuni 4

sentimeetri sügavuseni. Roovitise
ristlõige ei vasta projekteerimisnormidele
(aladimensioneeritud), mistõttu roovitis
on läbivajunud. Deformeerunud
katusekandmik on tekitanud ka
katusekivide nihkumise, mis omakorda
soodustab sadevete ja tuisulume pääsu
kandekonstruktsioonidesse. Kõiki
eelpool nimetatud kahjustusi silmas
pidades on kiriku katuse kandekonstruktsioon avariiohtlik.
Juhatus tänab kõiki, kes surnuaiapühal
panid oma panuse annetuskotti meie
kiriku katuse remondiks.
Rahulolematutele soovin aasta lõpuks
rahu hinge ja mõistlikku suhtumist
koguduseliikmete tegemiste vastu. G.
Granville on öelnud: “Pole olemas teist
niisugust taevast, kui seda on
vastastikune armastus.”
Tänan kõiki koguduseliikmeid,
vabatahtlikke ja vallavalitsust, kes on
toetanud meie koguduse vaimulikku,
majanduslikku ja kultuurilist elu, tuues
ohvriks oma vaba aja, võimed ja oskused.
Heli-Liivia KOMP,
juhatuse esimees

Jumalateenistused
Väike-Maarja kirikus
Armulauaga jumalateenistused ehk missad toimuvad
Väike-Maarja kirikus igal pühapäeval algusega kell 12.00
P 26. novembril kell 12.00 – surnute mälestuspüha
P 03. detsembril kell 12.00 - 1. advendipühapäeva jumalateenistus
L 09. detsembril kell 16.00 - Uhtna pasunakoori kontsert
P 10. detsembril kell 12.00 - 2. advendipühapäeva jumalateenistus
P 17. detsembril kell 12.00 - 3. advendipühapäeva jumalateenistus
P 24. detsembril kell 18.00 - Jõuluõhtu jumalateenistus
E 25. detsembril kell 12.00 - Kristuse sündimispüha jumalateenistus
P 31. detsembril kell 18.00 - Vana-aastaõhtu jumalateenistus
EELK Väike-Maarja koguduse aadress: Tamme 3, 46202 Väike-Maarja. Koguduse
vaimulik on Ahto Mäe. Tel 511 7552; 326 1956, e-post: vaike-maarja@eelk.ee

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

Simuna koguduses
P 26.11 kell 12.00 – kirikuaasta viimase pühapäeva ehk igavikupühapäeva jumalateenistus
L 02.12 kell 11.00 - noortekas leerimajas
P 03.12 kell 12.00 - 1. advendipühapäeva jumalateenistus leerimaja kabelis.Kirikuaasta algus
E 04.12 kell 18.00 - piiblitund leerimajas pühapäevakooli toas
R 08.12 kell 11.00 - jõulumeisterdamine leerimajas (Raija Hirvensalo ja Ann-Mai Skogberg).
P 10.12 kell 12.00 - 2. advendipühapäeva jumalateenistus leerimaja kabelis
kell 14.00 - jumalateenistus Venevere koolimajas
kell 15.00 - jõulumeisterdamine Venevere koolimajas
E 11.12 kell 18.00 - piiblitund leerimajas pühapäevakooli toas
P 17.12 kell 12.00 - 3. advendipühapäeva jumalateenistus leerimaja kabelis
NB!
E 18.12 kell 18.00 - piiblitund leerimajas pühapäevakooli toas
Leerimaja kabel asub Simuna koguduse leerimajas
P 24.12 kell 12.00 - 4. advendipühapäeva jumalateenistus leerimaja kabelis
aadressil Allika 3, esimesel korrusel.
kell 18.00 - jõululaupäeva sõnajumalateenistus kirikus
EELK Simuna Siimona ja Juuda koguduse aadress: Allika 3,
kell 23.00 - jõuluöö jumalateenistus kirikus
46401 Simuna, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa. Telefon:
E 25.12 kell 12.00 - 1. jõulupüha jumalateenistus kirikus
323 7296. E-post: simuna@eelk.ee. Koduleht: www.eelk.ee/
kell 14.00 - jumalateenistus Rakke vanas vallamajas
simuna. Vaimulik diakon Tauno Toompuu. Telefon: 529 0651.
P31.12kell12.00-1.jõulujärgse pühapäeva jumalateenistus leerimaja kabelis
E-post: tauno.toompuu@eelk.ee
kell 18.00 - vana-aastaõhtu jumalateenistus kirikus

Väike-Maarja valla Infoleht
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Kuivaks jäänud kaevud

Simuna saun on avatud

Selle aasta suve pikk kuivaperiood on põhjustanud üldise põhjavee
taseme languse. Seetõttu on pinnaveetoitelised salvkaevud ja
kombineeritud salvkaevud meie piirkonnas kuivale jäänud.
Alates augustist veame kaks korda nädalas joogivett paljudele
valla majapidamistele, teisipäeviti Simuna piirkonna ja neljapäeviti
Väike-Maarja piirkonna elanikele. Veeveo teenust pakub Tamsalu
firma OÜ Remgreivel.
Kui Teil on puudus joogiveest kuivaks jäänud kaevu tõttu, siis
palun teatage valla üldtelefonil 329 5750 või keskkonnanõunik Leie
Arulale tel 329 5769.

Teade
Väike-Maarja valla territooriumile on paigaldatud neli
vanapaberi ja papi konteinerit:
1.Väike-Maarja alevikus Lõuna tn majade nr 11 ja 15 vahele;
2.Simuna alevikus Pargi tn majade nr 3 ja 5 vahele;
3.Triigi külas spordihoone pakendikonteineri kõrvale;
4.Vao külas Turva kaupluse pakendikonteineri kõrvale.

Simuna sauna lahtiolekuajad:
·laupäeviti12.00-16.00 NAISED (sissepääs kuni15.00)
· laupäeviti 16.00 - 20.00 MEHED (sissepääs kuni 19.00)
Piletihinnad:
· täiskasvanud - 10 krooni
· õpilased - 5 krooni
· eelkooliealised - tasuta
Emale-isale rõõmu ja päikest,
sündis ju perre lapsuke väike…
SANDER VERBITSKI
MIHKEL ILVES
ROMET KALJUSTE
STEVER KUDI
MELISSA KUMM
KARMEN IPSBERG

18.10.2006
30.10.2006
03.11.2006
05.11.2006
10.11.2006
07.11.2006

Kasvage, olge rõõmsad, terved ja tublid!

Vanapaberi ja papi konteinerisse võib panna vanu ajalehti ja
ajakirju, reklaambuklette, vanu raamatuid, kartong- ja pappkaste
ning kasutatud kontoripabereid.

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!

SÕIDUAUTODE VANU REHVE võetakse vastu Tamsalu
linnas Tööstuse tn 20 (endise autobaasi territooriumil).
Vastuvõtuajad:
reedeti kell 14.00-17.00,
laupäeviti kell 14.00-16.00.
Ühe inimese kohta võetakse 8 sõiduauto rehvi. Eraisikud
saavad sõiduauto rehvid üle anda tasuta. Kokkuleppel saavad
rehve viia ka ettevõtted.
MTÜ Eesti Rehviliit kontaktisik on Kaur Kuurmäe,
telefon 5623 6697.

TEADE
Väike-Maarja raamatukogu Interneti-punktis (Lõuna tn 10) on
võimalik CD-plaatidelt kuulata vallavolikogu istungite salvestusi.
Plaate ei laenutata, need on mõeldud kohapeal kuulamiseks.

Elust, ilust, igaveseks,
ära päriseks...
M. Under
MAIMU ANNUSVEER
ANDRUS SIKK
JOHANNES HAUGJÄRV
EDUARD LEITEN
HILJA-MELAINE KRUVE
HELMI HINT
VIKTOR ADAMSON

01.07.1937
05.02.1966
02.01.1930
19.01.1929
24.01.1923
11.02.1923
13.03.1957

-

16.10.2006
20.10.2006
23.10.2006
25.10.2006
31.10.2006
14.11.2006
20.11.2006

Aastad on kandnud teid kuldsesse ikka,
soovime teile eluteed pikka…
HILDA-MARCELLA NURK
HELENE SAHK
ELDUR LIIVALAID
ALVINE NURME
MEIDA MURUMETS
HELGA MÜÜRSEPP
LEHTE VORONOV
GRIGORI MOROZOV
OLIMAR MUSTASAAR
LEENA AHLBERG
OSKAR PAABU
VOLDEMAR KOMUSAAR
HELJU-LAINE ILVES
LEMBIT VÄLJA
HILDA-MIRALDA HÄMARIK
EGON SELGMÄE
AINO TRAKSMAA
ÕIE KEREM
AVO LAINEMAA
ROSALIE METSANURK
EINO KASEMAA
REIN KULPAS
ENDLA JAKOBSON
LEIDA PÄRNA
ENDLA KÜTT

08.10
15.10
01.11
02.11
03.11
03.11
08.11
10.11
10.11
13.11
15.11
17.11
19.11
20.11
20.11
22.11
24.11
25.11
25.11
26.11
28.11
28.11
28.11
28.11
29.11

-

93
93
70
90
81
84
81
75
75
82
75
82
80
80
87
75
82
70
91
81
70
70
80
84
82

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.

