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Heakorrakonkursil
selgusid valla 2006. aasta
kaunimad kodud
Väike-Maarja Vallavalitsuse korraldatud heakorrakonkursi Kaunis Kodu võitjad on
· perekond Liivak, Käbala kinnistu, Nadalama küla;
· perekond Terav, Energia 7, Väike-Maarja alevik;
· Leena Ahlberg ja Rein Rääk, Raja 3, Simuna alevik;
· Loomsete Jäätmete Käitlemise AS, Andimäe I kinnistu, Ebavere küla.
Tunnustuse pälvisid pärgmised pered:
· perekond Niitla, Kambi kinnistu, Liivaküla küla;
· perekond Sepp, Lepasepa kinnistu, Imukvere küla;
· erekond Aavik, Aaviku kinnistu, Imukvere küla.
Võitjaid autasustatakse 10. oktoobril kell 16.00 Väike-Maarja vallamajas.
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Leena Ahlbergi ja Rein Räägu aed Simunas on liigirikas, hea
kujunduse ja meeldejääva tarbeaiaga ning alati väga korras

Perekond Niitla talul Liivakülas on avar taluõu lillede ja väikevormide rohkusega. Huvitavalt on eksponeeritud sepiseid ja teisi
aiatarvikuid

Loomsete Jäätmete Käitlemise ASi iseloomustab alati puhas ja
korras ettevõtte territ
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VALLAVOLIKOGUS
23. augustil 2006. a
1. Detailplaneeringute (Simuna mnt 6a ja Simuna jäätmejaama) vastuvõtmine
1.1.Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ühekorruselise
kauplushoone (AS OG Elektra)
ehitamiseks, tehnovõrkude lahenduse koostamine, kujade
määramine ning liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete väljatöötamine.
OTSUSTATI võtta vastu Simuna mnt 6a detailplaneering
vastavalt Sirje Projektbüroo OÜ
tööle.
1 . 2 . Va l l a v o l i k o g u
25.01.2006. aasta otsusega nr 8
algatati Simuna alevikus Pargi
tn 1 krundil detailplaneering.
Käesoleva detailplaneeringuga
moodustatakse üks krunt pindalaga 1039 m2. Maa planeeritav
sihtotstarve on tavajäätmete
käitluse maa. Detailplaneering
annab projektlahenduse jäätmejaama rajamiseks Simuna alevikku.
OTSUSTATI võtta vastu Simuna alevikku Pargi tn 1 rajatava jäätmejaama detailplaneering vastavalt OÜ Projekteerimiskeskus tööle.
2. Katastriüksusele sihtotstarbe määramine
OTSUSTATI määrata Argo
katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavatele katastri-

üksustele sihtotstarbed järgmiselt: moodustatava Vanatoa katastriüksuse sihtotstarbeks määrata elamumaa ning moodustatava Argo katastriüksuse sihtotstarbeks määrata maatulundusmaa.
3. Peremehetu ehitise hõivamine
OTSUSTATI tuvastada Väike-Maarja alevikus Ehitajate
teel asuva mõttelise osa 493/
14436 majast nr 9 peremehetus
ja võtta nimetatud korter arvele
Väike-Maarja valla omandina.
4. Väike-Maarja Õppekeskuse põhikirja muutmine
Väike-Maarja Õppekeksus
taotleb Haridus- ja Teadusministeeriumilt koolitusluba müüja eriala õpetamiseks keskharidus baasil, seega on vaja kooli
põhimäärus viia kooskõlla seadusandlusega.
OTSUSTATI muuta VäikeMaarja Õppekeskuse põhimäärust.
5. Info
· Väike-Maarja valla arengukava koostamisest
Infot jagas vallavanem Olev
Liblikmann andes ülevaate uue
valla arengukava koostamise
etappidest.
· Indrek Kesküla tegi ettepaneku volikogu juhatusele lindistada kõik vallavolikogu
komisjonide koosolekud ja

vallavalitsuse istungid, et CDlt oleks võimalik ka vallakodanikel neid raamatukogus
kuulata.

29. augustil 2006. a
1. Garantii andmine projekti “Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine” kaasfinantseerimiseks
Indrek Kesküla soovis, et vallavanem tutvustaks, miks just
selline projekt ja tooks välja tehtud töö etapid.
Olev Liblikmann vastas, et
protsess on kestnud aastaid. Selle aasta kevadel tutvustas rahandusministeerium mõisakoolide
koosolekul projektist raha saamise võimalusi. Algselt said
raha taotleda vaid mõisakoolid,
nüüd saavad taotleda ka mõisad.
Kiltsi mõisa kohta on koostatud
ehitusprojekt juba 2002. aastal.
Samuti on olemas sisekujundusprojekt.
Indrek Kesküla küsis, millise
rea alt Kiltsi mõisale raha taotletakse?
Olev Liblikmann: Euroopa
kultuuripärandi säilimine.
Indrek Kesküla küsis, kas projekti esitamise seisukohalt oleks
miinus, kui tuleviku perspektiiv
Kiltsi mõisas oleks turismiarendus?
Olev Liblikmann vastas, et
kooli säilimine mõisas saab tingimuseks, kui antud projekt
heaks kiidetakse.

Mall Võhandu tõi välja Kiltsi kooli plussid: Kiltsis õpib 86
õpilast. Kiltsi on sel aastal ostetud kaks maja. Kiltsi koolis on
väga hea looduskasvatus, ajaloolise hõnguga maja. Kiltsi
kooli õpetajad on kirjutanud
terve rea projekte, et saada lisaraha õppevahenditeks jms. Aineolümpiaadidel on väga head
tulemused. Muinsuskaitse ei
lubanud juba nõukogude ajal
ruumide lahendust muuta.
OTSUSTATI garanteerida
Väike-Maarja valla poolne projekt “Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine” kaasfinantseerimine 15 % ulatuses eelarveliste
vahenditega summas kuni 3
200 000 (kolm miljonit kakssada tuhat) krooni.

16. septembril 2006. a
1. Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esindaja valimine
Esitati kirjalikult Vabariigi
Presidendi valimiskogusse järgmised volikogu esindaja kandidaadid, kes registreeriti esitamise järjekorras:
kandidaat nr 1 Jaak Läänemets (esitaja VL Pandivere Liit),
kandidaat nr 2 Hans Kruusamägi (esitaja Eestimaa Rahvaliit).
Salajase hääletamise tulemused olid järgmised: Hans Kruusamägi poolt anti 12 häält, Jaak
Läänemetsa poolt anti 8 häält.

VALLAVALITSUSES
11 . juulil 2006. a
1. Maaküsimused
Nõustuti
· Ebavere külas asuva KARLTASUJA katastriüksuse jagamisega, mille tulemusena moodustuvad KARL-TASUJA katastriüksus ja LÕUNA katastriüksus.

22. augustil 2006. a
1. Taotlus reservfondist raha
eraldamiseks
OTSUSTATI eraldada reservfondist 25 000 krooni rulapargi
pinnasetöödeks.

2. Ehitusloa väljastamine
OTSUSTATI väljastada
ASile Kalvi Mõis laohoone rekonstrueerimiseks aadressil
Ebavere küla Väike-Maarja
vald.

tetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 14. juuli 2006. aasta määrus nr 7 “Metsakasutusõiguse
kitsendamine”.

elektri maakaabelliini alajaama
ja jaotusseadme rajamiseks aadressil Lõkketule maaüksus, Liivaküla küla.

29. augustil 2006. a

05. septembril 2006

3. Kasutusloa andmine
OTSUSTATI anda kasutusluba OÜle Jaotusvõrk AS EMT
masti elektrivarustusele aadressil Ebavere küla, Väike-Maarja
vald.

1. Raha eraldamine reservfondist
OTSUSTATI eraldada reservfondist 81 148 krooni naisekandmisvõistlusega seotud kulude katteks.

4. Metsa kasutusõiguse piirangu tühistamine
OTSUSTATI tunnistada keh-

2. Ehitusloa väljastamine
OTSUSTATI väljastada
OÜle Jaotusvõrk ehitusluba

1. Maaküsimused
Kinnitati
· Pikevere külas asuva 14 219
m2 suuruse MÄE REHI katastriüksuse ARNE KÕBUle ostueesõigusega erastamise eeltoimingud;
· Raigu külas asuvast vabast
põllumajandusmaast 11,30 ha
suuruse JÄRVAPÕLLU katastri-
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üksuse moodustamine kasutusvaldusesse andmiseks;
· Avispea külas asuva ARGO
katastriüksuse jagamine ARGO
katastriüksuseks ja VANATOA
katastriüksuseks;
2. Detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine
OTSUSTATI kinnitada Väike-Maarja vallas Väike-Maarja
alevikus Pikk tn 34, Pikk tn 34a,
Pikk tn 34b ja Pikk tn 30 asuvale maa-alale koostatava detailplaneeringu lähteülesanne.

12. septembril 2006. a
1. Kauni Kodu konkursi tulemused
OTSUSTATI kinnitada Väike-Maarja valla 2006. aasta

Kauni Kodu konkursi tulemused ja jagada auhinnafond 5000
krooni alljärgnevalt:
1.1. Terviklahenduse auhinnad (rahalised auhinnad)
anda:
· 1500 kooni Nurga Aiakeskuse kinkekaart - perekond Liivak Käbala kinnistu, Nadalama
küla
· 1000 krooni Nurga Aiakeskuse kinkekaart - perekond Terav Energia 7, Väike-Maarja
alevik
· 1000 krooni Nurga Aiakeskuse kinkekaart – Leena
Ahlberg ja Rein Rääk Raja 3,
Simuna alevik
· 500 krooni Nurga Aiakeskuse kinkekaart – Loomsete Jäätmete Käitlemise AS Andimäe I
kinnistu, Ebavere küla.
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1.2.
Arenguauhind (esemeline auhind) anda:
· perekond Niitla Kambi kinnistu, Liivaküla küla
1.3. Eriauhind (esemeline
auhind) anda:
· perekond Sepp Lepasepa
kinnistu, Imukvere küla
· perekond Aavik Aaviku kinnistu, Imukvere küla
2. Vallavara võõrandamine
OTSUSTATI:
1) müüa buss Mercedes Benz
Sprinter 412D eelläbirääkimistega pakkumise korras;
2) määrata eelläbirääkimistega pakkumise tingimused järgnevalt:
· bussi alghind 150 000 krooni,
· ostja on kohustatud teenin-

dama Simuna Kooli piirkonna
õpilasliine ja osutama vallale
transporditeenust.
3. Vallavara üürimine – buss
ja endine poiste tööõpetuse
maja
OTSUSTATI:
1) sõlmida üürileping M.K.
ReisX OÜga bussi Mercedes
Benz Sprinter 412D kasutusse
andmise kohta;
2) anda üürile õppetöökoda
aadressil Pikk 23 Väike-Maarja
(endine poiste tööõpetuse maja
algkooli maja hoovil) üheks
aastaks OÜle EMEKAN.
4. Väike-Maarja aleviku
liiklusskeem
OTSUSTATI kinnitada Väike-Maarja aleviku liiklusskeem.

Majanduslike huvide deklaratsioonid
liikme tasu. (20.04.2006).
Lähtudes Korruptsioonivastase seaduse paragrahvi 15 lõikest 3 ja
Väike-Maarja vallavolikogu 27.02.2002. a määrusest nr 3 “Majanduslike huvide deklareerimine” avalikustatakse Väike-Maarja vallavolikogu liikmete ja vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid Väike-Maarja Valla Infolehes. Avalikustamisele kuuluv deklaratsioon avaldatakse ilma isikukoodi, aadressi ja lähisugulaste ja –hõimlaste andmeteta ning muude tulude (palk ja lisatasud, muud tuluallikad), maksustatava tulu ja dividenditulu suurust näitamata. Vallavolikogu esimehe ja vallavanema majanduslike huvide deklaratsioonid avaldatakse Riigi Teataja Lisas.
1. Ees- ja perekonnanimi. 3. Ametikoht.4. Asutus (tööandja). 5. Ametipalga aste ja ametipalk. 6. Kinnisvara. 7. Registrisse kantud autod,
vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta. 8. Aktsiad,
osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus. 9. Pangaarved (pank ja arve liik ja nende arv). 10. Võlad
pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab
eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal. 11. Muud
varalised kohustused, mille suurus ületab kuue kuu ametipalga või 50
000 krooni aastas, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms). 12. Muud regulaarsed tulud.

VALLAVOLIKOGU
LIIKMED
AVO PART. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Elamumaa Lääne-Virumaal
Väike-Maarja vallas nr 461031; maatulundusmaa Lääne-Virumaal Laekvere vallas nr 171431; korter LääneVirumaal Väike-Maarja vallas. 7.
Sõiduauto Peugeot 307 (2002). 8.
OÜ Joosand, osa suurusega 123 000
krooni. 9. Hansapank - 2 arveldusarvet, kogumispensionikonto; SEB
Eesti Ühispank - arveldusarve. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu VäikeMaarja valla RSK; volikogu liikme
tasu. (07.04.2006).

ILME
RIKKENGAVRONSKI. 3. Volikogu liige. 4.
Väike-Maarja vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Korter, Väike-Maaja vald,
Lääne-Virumaa. 7. Ei ole. 8. Ei ole.
9. Hansapank – arveldusarve, SEB
Eesti Ühispank - arveldusarve. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu UÜ
Ebavere Suurtalu; pension; volikogu liikme tasu. (24.04.2006)
INDREK KESKÜLA. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Väike-Maarja vallas, nr 3686231. 7.
Sõiduauto Volvo (1995), sõiduauto
Ford (1994). 8. Ei ole. 9. Hansapank
– arveldusarve, pensionikonto, laenukonto; SEB Eesti Ühispank – 1
arveldusarve. 10. AS Hansapank 10
300 EUR. 11. Ei ole. 12. Volikogu

VOLDEMAR AKSEL. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Väike-Maarja vallas, nr 119023; Elamumaa Vihula vallas, nr 456831; ½
maatulundusmaast Väike-Maarja
vallas, nr 199231; maatulundusmaad
Väike-Maarja vallas, nr 363431 ja
798531, kinnistud on abikaasade
ühisomandis. 7. Ei ole. 8. OÜ Aksel
VA osa suurusega 123 000 krooni.
9. SEB Eesti Ühispank – 2 arveldusarvet; Hansapank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme tasu; töötasu OÜ Aksel
VA. (27.04.2006).
REIN MÖLDRE. 3. Volikogu
liige. 4. Väike-Maarja vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamu Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas; maatulundusmaad Lääne-Virumaal VäikeMaarja, Rakke, Rakvere ja Tamsalu
vallas nr 105031, 294131, 2171331,
2711431, 3164531, 3216631,
3268631, 3367931, 1074131,
1343331, 3766731. 7. Traktor MTZ82 (1984), traktor JUMZ (1980),
auto GAZ-53 (1985), sõiduauto
Ford Escort Turner (1997). 8. Vao
Agro AS 1 aktsia 3 000 krooni; OÜ
Reinpaul osa suurusega 250 000
krooni. 9. Hansapank - arveldusarve, SEB Eesti Ühispank - arveldusarve. 10. SEB Eesti Ühispank 62 538
EUR. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme
tasu; töötasu OÜ Reinpaul ja
Reinpaul Agro OÜ. (28.04.2006).
AIVAR PÜVI. 3. Volikogu liige.
4. Väike-Maarja vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Elamumaa Lääne-Virumaal
Väike-Maarja vallas, nr 1462531;
ärimaa Lääne-Virumaal Väike-Maar-

ja vallas, nr 4067431. 7. Sõiduauto
Volkswagen Passat (1994). 8. OÜ
Enar EA osa suurusega 40 000 krooni. 9. SEB Eesti Ühispank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Volikogu liikme tasu; töötasu OÜ
Enar EA. (28.04.2006)
MALL VÕHANDU. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa LääneVirumaal Väike Maarja vallas nr
312626. 7. Ei ole. 8. EVP koguväärtuses 15 000 krooni. 9. Hansapank 2 arveldusarvet, SEB Eesti Ühispank
- arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Pension; töötasu pedagoogiliselt töölt; volikogu liikme tasu.
(28.04.2006).
JAANUS KULL. 3. Volikogu
liige. 4. Väike-Maarja vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamu Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr
1011531. 7. Sõiduauto Ford
Mondeo (1994), sõiduauto Peugeot
206 (2001). 8. AS Antaares 2600
aktsiat koguväärtusega 2 600 000
krooni. 9. SEB Eesti Ühispank – arveldusarve; Hansapank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme tasu; sotsiaalpension;
töötasu AS Antaares.
SIRET KOTKA. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja vallavolikogu.
5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. SEB
Ühispanga Progressiivse Pensionifondi 306,20 osakut koguväärtusega 4614, 43 krooni. 9. SEB Eesti
Ühispank – arveldusarve, Progressiivse Pensionifondi kogumispensionikonto . 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Töötasu Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist; volikogu liikme tasu. (20.04.2006).
Jätkub lk4
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Algus lk 3

JAAK LÄÄNEMETS. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Taluhooned Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas;
maatulundusmaad Lääne-Virumaal
Väike-Maarja vallas nr 640231,
640331, 640531, 162631, 162731,
15131, 640331, 24631, 1216131,
1307331, 1779231, 1779131,
424331, 826331, 1037131,
1000731, 798631, 1395831,
2070731, 307831, 2487331,
828831, 2645131, 1000831,
3820531, 1362331, 3408831). 7.
Sõiduauto Mitsubishi (2003). 8. AS
Norma 1400 aktsiat koguväärtusega
14 000 krooni; OÜ Avispeamees osa
suurusega 20 000. 9. Hansapank –
3 arveldusarvet, SEB Eesti Ühispank
– 3 arveldusarvet. 10. Sihtasutus
MES 399 992 krooni. 11. AS Hansa
Liising; kinnistute hüpoteegid. 12.
Volikogu liikme tasu; töötasu OÜ
Avispeamees. (20.04.2006).
TANEL KALSON. 3. Volikogu
aseesimees. 4. Väike-Maarja vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei
ole. 8. Ei ole. 9. SEB Eesti Ühispank
– arveldusarve, Hansapank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Töötasu OÜ Rotaks-R; volikogu
aseesimehe tasu. (27.04.2006).
JÜRI AAVIK. 3. Volikogu liige.
4. Väike-Maarja vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Maatulundusmaa elamuga
Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr 3824631. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.
Hansapank – arveldusarve, pensionikonto; SEB Eesti Ühispank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Liisingleping; maa hüpoteegiseadmise leping.
12. Volikogu liikme tasu; töötasu
Tamrex Ohutuse OÜ. (26.04.2006).
ENDEL LÕOMETS. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamu ja elamumaa Lääne-Virumaal Väike-Maarja
vallas nr 7652; laut Lääne-Virumaal
Väike-Maarja vallas nr 15170; maatulundusmaa Lääne-Virumaal VäikeMaarja vallas nr 3935431. 7. Veoauto Toyota (1981), sõiduauto
Volkswagen Transporter (1991). 8.
OÜ Äntu Farm osa suurusega 111
300 krooni. 9. SEB Eesti Ühispank
– arveldusarve, Hansapank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Töötasu OÜ Äntu Farm; volikogu
liikme tasu. (24.04.2006).
VÄINO HAIBA. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja vallavolikogu.
5. Ei ole. 6. Maatulundusmaad Lääne-Virumaal Väike-Maarja, Laekvere ja Rakke vallas nr 112931,
1395431, 1458731, 2183331,
2202931, 2203931, 2316531,
2331431, 293131, 2972531,
2976731, 3328731, 3449431,

3463531, 3546531, 3708531,
3855531, 4000331, 84631; ¾ kaasomandist maatulundusmaa LääneVirumaal Väike-Maarja vallas nr
330431; korteriomand Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr
3841131; 2 korterit Väike-Maarja
vallas; pooleliolev elamu VäikeMaarja vallas. 7. Sõiduauto Audi A4
(2005), veoauto I -2715 (1980). 8.
OÜ Karuvälja osa suurusega 426
800 krooni; OÜ Agrilog osa suurusega 40 000 krooni. 9. SEB Eesti
Ühispank – arveldusarve, eriarve;
Hansapank – arveldusarve. 10. SEB
Eesti Ühispank 300 000 krooni. 11.
AS Nordea Finance Estonia liising;
SEB Eesti Ühispank hüpoteek. 12.
Volikogu liikme tasu; töötasu OÜ
Karuvälja. (29.04.2006).
ENDEL MÄESEPP. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Abikaasade ühisvarana maatulundusmaad Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr
1371531, 1371631, 1371731,
1371831, 2927631, 2955331,
2955631, 3047531, 3146931; abikaasade ühisvarana elamumaa Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr
720631; abikaasade ühisvarana maatulundusmaad Ida-Virumaal Avinurme vallas nr 1790808, 1791408,
2427508, 2427608, 2716408,
2408708, 2427108, 2427308,
2428008, 3292608, 3370708,
3470608; elamu Ida-Virumaal Avinurme vallas nr 1791408. 7. Ei ole.
8. OÜ Müüriku Farmer osa suurusega 4 939 300; Hansa Pensionifond
K2 1704 osakut koguväärtusega 22
074 krooni. 9. Hansapank – arveldusarve, krediidiarve, pensionikonto; SEB Eesti Ühispank – arveldusarve. 10. Hansapank 54 000 krooni.
11. Hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks.
12. Volikogu liikme tasu; töötasu OÜ
Müüriku Farmer. (24.04.2006).
SVEN KESLER. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja vallavolikogu.
5. Ei ole. 6. Korteriomand Harjumaal
Saku vallas nr 68784. 7. Sõiduauto
S6 (1995). 8. Ei ole. 9. Hansapank
– arveldusarve, laenukonto; SEB
Eesti Ühispank - arveldusarve. 10.
Hansapank 54 174 EUR; Hansapank 65 378 krooni. 11. Hansaliising. 12. Volikogu liikme tasu.
(27.04.2006).
TEET PAJU. 3. Volikogu liige.
4. Väike-Maarja vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. ½ korterist Tartu linnas nr
3400503; ½ maatulundusmaast Valgamaal Palupera vallas nr 2002240.
7. Kaubik Ford Transit (1992). 8.
OÜ Pakkest osa suurusega 40 000
krooni; OÜ Sinewa Grupp osa suurusega 49 000 krooni. 9. Hansapank
– arveldusarve; SEB Eesti Ühispank
– arveldusarve; Sampo Pank - arveldusarve. 10. Sampo Pank 250 000
krooni. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme tasu; töötasu Lääne-Virumaa

Keskkonnateenistusest.
(30.04.2006).
HILLAR KASU. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja vallavolikogu.
5. Ei ole. 6. Elamumaa Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr 4535.
7. Sõiduauto Audi 100 (1983), sõiduauto Moskit (1989). 8. Ei ole. 9.
Hansapank – arveldusarve. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu Simuna
Spordihoone; töötasu Simuna koolist; volikogu liikme tasu.
(30.04.2006).
RAIMO BEILMANN. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaad Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr 3572831, 363631,
3714231, 3750731, 3814131,
3935531, 4165831; elamumaa Keila linnas nr 5295202; Pikevere Meierei. 7. Sõiduautod: Opel Super 6
(1938), MB 240 (1981), MB 350
(1993); veoauto GAZ-51 (1972). 8.
Ei ole. 9. SEB Eesti Ühispank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Volikogu liikme tasu. (27.04.2006).
JAAK AADER. 3. Volikogu liige. 4. Väike-Maarja vallavolikogu.
5. Ei ole. 6. Maatulundusmaad Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr
1906131, 2322731, 3200431,
3364331, 3729831, 3975831,
3979131, 3999531, 52731; 87/98
kaasomandist maatulundusmaa Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr
3887131; Laut Väike-Maarja vallas;
korter Väike-Maarja vallas. 7. Sõiduautod: VAZ-21011(1975), Opel
Omega (1987). 8. OÜ Vao Ader osa
suurusega 40 000 krooni; Tulundusühistu E-Piim osak suurusega 10 000
krooni. 9. SEB Eesti Ühispank – 2
arveldusarvet; Hansapank-arveldusarve. 10. SEB Eesti Ühispank ettevõtluslaen 80 000 krooni. 11. SEB
Ühisliising liisingleping; Eesti Vabariik põllumajandusmaade hüpoteek. 12. Tulu ettevõtlusest; volikogu liikme tasu. (28.04.2006).

VALLAVALITSUSE
LIIKMED:
LI-ANN LEHTMETS. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Väike-Maarja
vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Elamumaa
Jõgeva linnas nr 6364; 50% elamust
ja elamumaast Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr 445631. 7. Ei
ole. 8. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11.
Ei ole. 12. Vallavalitsuse liikme hüvitis; pension. (28.03.2006).
HELMUT HIIETAMM. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Väike-Maarja
vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Elamu
Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr 565231; pooleliolev ehitis Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr
2645331. Mõlemad kinnistud on
abikaasade ühisomandis. 7. Abikaa-

sade ühisomandis olevad sõiduautod: Volvo S-40 (1998), Audi 100
(1985), Pontiac Trans Sport (1990).
8. Ei ole. 9. Hansapank – arveldusarve; Sampo Pank - arveldusarve. 10.
Hansapank 110 000 krooni. 11. Ei
ole. 12. Töötasu Lääne-Virumaa
Päästeteenistusest; vallavalitsuse liikme hüvitis. (17.04.2006).
AIVAR VINK. 3. Vallavalitsuse
liige. 4. Väike-Maarja vallavalitsus.
5. Ei ole. 6. Elamumaa Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr 83731;
põllumajanduslike tootmishoonete
maa Lääne-Virumaal Väike-Maarja
vallas nr 2479831; maatulundusmaa
Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr 1292031. Kinnistud on abikaasade ühisomandis. 7. Sõiduauto
Ford Scorpio (1995); sõiduauto Ford
Galaxy (2004). 8. Hansapension K3
34272 osakut koguväärtusega 42
753,08 krooni. 9. Hansapank - arveldusarve. 10. Hansapank 250 000
krooni. 11. Ei ole. 12. Töötasu Sisekaitseakadeemia; vallavalitsuse liikme hüvitis. (07.04.2006).
GENNADI LUHA. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Väike-Maarja vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Elamu LääneVirumaal Väike-Maarja vallas nr
101022329; korteriomand Tallinnas
nr 101022323; maatulundusmaad
Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr 1618931, 3211431, 3504631;
elamumaa Tallinnas nr 15158901. 7.
Traktor MT3-82-1 (1997); auto
VAZ-2105 (1982). 8. AS Pandivere
Ehitus 1000 aktsiat koguväärtuses
100 000. 9. Hansapank – 2 arveldusarvet; EÜP - arveldusarve. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavalituse
liikme hüvitis; töötasu AS Pandivere Ehitus. (30.04.2006).
MATI MERE. 3. Vallavalitsuse
liige. 4. Väike-Maarja vallavalitsus.
5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas nr
20270. 7. Sõiduauto Toyota (1987).
8. OÜ Pandivere Kartulikasvatus
osa suurusega 25 000 krooni. 9.
SEB Eesti Ühispank - arveldusarve
10. SEB Eesti Ühispank 114 000
krooni. 11. Ei ole. 12. Vallavalitsuse
liikme hüvitis; töötasu OÜ Pandivere Kartulikasvatus. (30.04.2006).
LIA KIVASTE. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Väike-Maarja Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Elamumaa LääneVirumaal Väike-Maarja vallas nr
2531; elamumaa ja ärimaa Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas; ½ elamumaast Lääne-Virumaal VäikeMaarja vallas nr 3910331. 7. ½ sõiduauto Volvo (1987). 8. OÜ Liaan
osa suurusega 327 000 krooni; SEB
Eesti Ühispank 810 pensioniosakut
koguväärtusega 11 763 krooni. 9.
SEB Eesti Ühispank arveldusarve,
EVP arve; Hansapank krediidiarve,
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Pangalaenu käendusleping; liisingu käendusleping. 12. Töötasu OÜ Liaan;
vallavalitsuse liikme hüvitis.
(28.04.2006).
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Ülevaade Väike-Maarjas peetud
praktilisest paekonverentsist
8. septembril korraldasid Eesti Paeliit, Väike-Maarja vallavalitsus ja põllumeeste selts Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toel praktilise paekonverentsi
”Rahvuskivi rahva kiviks Pandivere Paeriigis”.
Rahva kiviks saab paekivi siis
kui ta muutub kättesaadavaks
kõigile, kui teda osatakse kaevandada, käepäraste vahenditega töödelda ja kasutada nii ehitamiseks, aiakujunduseks kui ka
suveniiride ja ehete valmistamiseks. Kõike seda tutvustati praktilisel paekonverentsil. Konverentsi peamiseks sihtgrupiks
olid valitud põllumehed - maarahvas. Konverentsil tutvustati
paekivi kasutamist oma kodu
rajamisel, samuti muude tegemiste võimalusi talutöö kõrvalt.
Konverents aitab parandada
elukvaliteeti maal ja soodustab
majandustegevuse mitmekesistamist.
Väike-Maarja rahvamajas
olid avatud näitused: „KIVINE”
– Tartu Kõrgema Kunstikooli
õppejõu Kalev Nõmmela skulptuurid; metallikunstnik Raili
Vinna ja nahakunstnik Ivi
Proosi paekivist ehted; klaasikunstnik Eino Mäelti kompositsioonid “Klaas ja paas”; paeliidu liikmete Külli Ausi, Helle
Perensi ja Elmar Kala taiesed;
Tartu Kõrgema Kunstikooli
ning Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskooli õpilastööd;
Porkuni Paemuuseumi väljapanek. Seintel olid infotahvlid
Eesti Paeliidust, Porkuni Paemuuseumist, Eesti geoloogiakaart paekarjääridega. Laudadel

olid eelmiste paekonverentside
artiklite kogumikud, ülevaated
Tamsalu paemurru renoveerimisest lubjapargiks ja „Pandivere
paekaart 2005”.Väljas olid paekivist plaadid pinnatöötluse
viiside ja erinevate leiupaikade
paeliikide tutvustamiseks ning
väliseluruumi kujunduselemendid.
Kalle Suuroja raamatu „Kiviaabits” kõrval olid peamiselt
koolidele mõeldud karbid 36
kivipalaga „Eesti kivimid”. Toimus Helle Perensi raamatute
esitlus ja näitusmüük: „Paekivi
Eesti ehitistes“,I osa - Üldiseloomustus, II osa - Harju, Rapla ja
Järva maakond, III osa - LääneViru, Ida-Viru ja Jõgeva maakond.
Konverentsi juhatasid sisse
muusikakooli õpilaste pillilood. Konverentsi avas Ilve
Tobreluts vallavalitsusest, korraldajate poolt tervitas kokkutulnuid põllumeeste seltsi esimees Priit Sõnum. Tervituskõnega esinesid Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm ja Riigikogu liige Vello Tafenau. Loeti
ette keskkonnaministri Villu
Reiljani tervitus paekonverentsile.
Konverentsi ettekanded-artiklid on avaldatud trükitult 40leheküljelises paekonverentsi
artiklite kogumikus ja pandud
üles Internetis Väike-Maarja
valla kodulehel.
Ettekandad / artiklid:
1. Väike-Maarja vald, loodus,
kultuur, majandus – Aivar Niinemägi, Pandivere Arendus- ja
Inkubatsioonikeskuse juhataja.

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilane Kadri Tambre
demonstreeris huvilistele, et paekivi saab väga kauniks vormida

2. Ordoviitsiumi ja Siluri piirikihtidest Tamsalu-Porkuni
ümbruses – Helle Perens, geoloog.
3. Paemurrud ja lubjaahjud
Pandivere paekaardil – Imbi
Tomberg, Eino Tomberg - Eesti
Paeliit.
4. Tamsalu lubjapargist –
Riho Tell, Tamsalu vallavalitsus.
5. Paekivi kasutamisest ehituses ja aiakujunduses viimase
15 aasta jooksul – Aivar
Allikmaa, OÜ Lossikivi .
6. Paekivi kaevandamine oma
murrust – Erki Niitlaan - OÜ Inseneribüroo STEIGER, Eino
Tomberg – Eesti Paeliit.
7. Skulptuur ja kivitöö Tartu
Kõrgemas Kunstikoolis – Kalev
Nõmmela, õppejõud.
8. Kiviraiumise ja sepatöö
õpetamine Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis – Enn
Roosi, direktor.
9. Käsitöömeisterite tunnustamine kogub hoogu – Mare
Johandi, Kutsekoja koordinaator.
10. Geoturismi arendamine
Eestis ja Soomes, õppides tundma maa minevikku – Alvar Soesoo - TTÜ Geoloogia Instituut,
Heikki Bauert - MTÜ
GEOGuide Baltoscandia.
11. Väike-Maarja põllumeeste seltsist ja -majast – Ülle
Metsman, Priit Sõnum, Eino
Tomberg - Väike-Maarja Põllumeeste Selts.
12. Väike-Maarja kirikust –
Ahto Mäe, Väike-Maarja koguduse õpetaja.
13. Hauatähistest VäikeMaarja kirikaias – Janis
Tobreluts – EELK Konsistoorium, Imbi Tomberg – Eesti Paeliit, Hanno Tamm – Väike-Maarja Põllumeeste Selts.
14. Päide kivitööstus, firma ja
toodete tutvustus – Silver Visnapuu, Kalmer Visnapuu.
15. Eesti Paeliit 2005-2006 –
Aivar Allikmaa, paevanem, Eino
Tomberg, teadussekretär
16. Ülevaade paekonverentsist “Mahajäetud tööstusmaastik Tamsalu lubjapargiks, õues
õppimise kohaks” Tamsalus
reedel 9. septembril 2005.
Õppekeskuse võimlas esinesid kivikunstnikud:
- skulptuuride ja väikevormide tegemine (näidised, tööriistade ja toimingute tutvustus) –
õppur Kadri Tambre Vana-Viga-

Paekonverentsi käigus avati
Väike-Maarja kirikus keskaegne renoveeritud paekivist
altar
la Tehnika- ja Teeninduskoolist;
- suveniiride tegemine elektriliste käsitööriistadega: lõikamine ja lihvimine, kivile kirjutamine ja graveerimine – harrastuskunstnik Jaan Tomasov Tamsalust;
- treitud väikevormid Selgase
dolokivist – ettevõtja Taivo
Parbus Saaremaalt;
- paepiltide ja bareljeefide tegemine meisli ja minifreesi abil
– harrastuskunstnuk Külli Aus
paeliidust.
Väike-Maarja kirikus kuulasime orelimuusikat, kirikuõpetaja Ahto Mäe tutvustas kiriku
ajalugu ja avas keskaegse renoveeritud paekivist altari. Altari
aluse paekivist plaadid tehti
KIKi projekti käigus Päide kivitööstuses. Kirikuaias tutvustasid Janis Tobreluts ja Hanno
Tamm hauatähised ja nende alla
maetuid.
Päev lõppes ekskursiooniga
Päide kivitööstusse, kus Silver
Visnapuu tutvustas ettevõtte
tööd ja paekivist tooteid:
- paekivi saagimine, hööveldamine, lihvimine, poleerimine;
- ehituskivi ja plaadid, mõõtu lõigatud ja vabakujulised;
- paeplaatidest tee ehitamine:
aiatee murusse ja kõnnitee liivapadjale.
Konverentsist võttis osa 158
paehuvilist, sh 67 õpilast. Kõik
said kaasa voldiku „Pandivere
Paeriik - paemurrud, lubjaahjud,
ehitised”.
Üritus leidis kajastamist Eesti Televisioonis, Vikerraadios ja
Virumaa Teatajas.
Eino TOMBERG,
Eesti Paeliidu teadussekretär
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Septembrikuu on koolikuu
Ida-Eesti Pääsekeskus korraldab Virumaal tuleohutusnädala
Seoses õppeaasta algusega
on Ida-Eesti Päästekeskuses
septembrikuu nimetatud koolikuuks, mis tähendab, et sel
kuul pööratakse erilist tähelepanu just lasteasutuste tuleohutusele ning 25.-29. septembrini viiakse Lääne- ja Ida-Virumaa koolides ja lasteaedades
läbi tuleohutusnädal.
Eelmisel aastal oli Eesti koolides 21 ja lasteaedades kaks
tulekahju. 2004. aastal tuli koolides põlenguid kustutada 19 ja
lasteaedades kahel korral ning
2003. aastal vastavalt 33 ja kolmel korral.
„Peamised tulekahjude põhjused koolides on lahtise tule
kasutamine, rikked elektrijuhtmetes, süütamine, suitsetamine,
kütteseadmete kasutamine ja
tuletööde tegemine,“ rääkis IdaEesti Päästekeskuse Ennetusbüroo juhataja Marika Uussalu,
kelle hinnangul on koolide põhiprobleemid automaatsignalisatsiooni puudumine või selle
hooldamata jätmine. „Koolide
tagauksed on sageli kinni, sest
ei taheta, et võõrad majja pääseksid. Esiustel aga puuduvad
libliksulgurid. Põleng avastatakse hilja, see jõuab levida
ning inimeste majast väljumist
takistada. Lisandub veel mate-

riaalne kahju,“ ütles Uussalu.
Projektijuhi Marika Uussalu
sõnul teostavad päästekeskuse
järelevalvetöötajad koolikuul
korralisi tuleohtusülevaatusi
nii koolides kui ka lasteaedades. Kontrollitakse tulekahjusignalisatsioone, tuleohutusjuhendeid, evakuatsiooniplaanide olemasolu, tulekustuteid,
evakuatsiooniteid jne. Kõige
tuleohutumad on hiljuti renoveeritud koolid ja lasteaiad, kus
tuleohutuse seadmeid on uuendatud. Paljudel koolidel on olemas tuletõkkeuksed, kuid need
on pahatihti lahti. „Tuletõkkeuksed peavad igal juhul olema
suletud asendis,“ toonitas Uussalu. Samas on oluline, et ka
õpetajad ja lapsed oskaksid tulekahju korral käituda. „Seepärast peab igas koolis olema tuleohutusjuhend ning kord aastas peavad lasteasutused korraldama evakuatsiooniõppuse,“
ütles Uussalu.
„Kuid meie ainsaks eesmärgiks ei ole korraliste tuleohutusülevaatuste tegemine ja häda
korral appi ruttamine, vaid ka
päästeteenistuse ja lasteasutuste vahelise koostöö tihendamine, mis ongi seatud tuleohutusnädala peaeesmärgiks,“ selgitas
Marika Uussalu.

Otsekorraldus lihtsustab
muusikakooli õppemaksu ja
lasteaiatasu maksmist
Otsekorraldus on kasvanud
enim kasutatavaks igakuiste arvete maksmise viisiks. Teenuse plussiks on mugavus, automaatsus ja
see, et arvete maksmine otsekorraldusega on tasuta. Otsekorraldust kasutatakse kõige rohkem
telefoni, elektri, vee, kommunaalteenuste ja tellitud ajakirjanduse
eest maksmiseks.
Väike-Maarja vald pakub alates septembrikuust otsekorralduse võimalust lasteaiatasu ja muusikakooli õppemaksu maksmiseks. Selleks, et oskaksite otsustada, kas otsekorraldus on Teie
jaoks mugav ja vajalik makseviis,
selgitan lähemalt, kuidas see toimib.
Otsekorraldus on kolmepoolne
leping Teie ehk maksja, VäikeMaarja valla ja Hansapanga vahel. Sellega annate Väike-Maarja
vallale korralduse saata igakuine
lasteaiatasu või muusikakooli õp-

pemaksu arve panka ning pangale
korralduse kanda arvel märgitud
summa Teie kontolt valla kontole. Teil endal tuleb hoolitseda vaid
selle eest, et valitud maksepäeval
oleks kontol piisavalt raha. Otsekorraldusmakse eest pank maksjalt ülekandetasu ei võta.
Otsekorralduse lepinguid on
võimalik sõlmida Hansapanga
kontorites, pangabussis või
Hanza.netis. Maksja viitenumbri
saate teada Teile saadetud arvelt.
Kui arvet ei ole käepärast, siis
pangakontoris otsekorralduse lepingut sõlmides.
Lisainfot otsekorralduse kohta
leiate
meie
kodulehelt
www.hansa.ee või helistades eraklienditukke telefonil 631 0310.
Heli NÕUKAS,
Hansapanga Tapa ja VäikeMaarja kontorite juhataja

Tuleohutusnädalal pakuvad
päästekeskuse töötajad haridusasutustele abi evakuatsiooniõppuste läbiviimiseks, viivad läbi
tuleohutuse alaseid tunde ja
praktilisi tulekustutamise õppusi ning tutvustavad tuletõrjeautosid ja -tehnikat. Nädala jooksul oodatakse lapsi külla kõikides piirkonna komandodes, kus
viiakse läbi tuleohutusalane
vestlusring, igaüks saab oma
käega katsuda tuletõrjeautot
ning selga proovida tuletõrjeriideid.
„Rõõm on tõdeda, et huvi
tuleohutusteema vastu on üles
näidanud nii palju lasteasutusi.
Tänaseks on avaldanud soovi
evakuatsiooniõppuste läbiviimiseks või tuleohutustundide
pidamiseks 35 kooli ja lasteaeda ning nende arv järjest suureneb. Aga ega me nädala jooksul
kõiki asutusi külastada jõuagi,“
rääkis Marika Uussalu.
Huvitatute rohkuse tõttu alustatakse tegevust juba käesoleval nädalal. Kolmapäeval, 20.
septembril käivad Rakvere Kauri lasteaia rühmad tuletõrjetehnikaga tutvumas Rakvere keskkomandos ning toimub evakuatsiooniteemaline loeng
Roela põhikooli õpetajatele.
Neljapäeval kuulavad samu

õpetussõnu ka Simuna kooli
õpetajad. Osade lasteasutusteni
jõutakse tuleohutusalase tegevusega oktoobri alguses. „10.
oktoobriks jõuame loodetavasti
kõikideni, kes meie tegevusest
huvitatud on,“ ütles Marika
Uussalu.
Samal ajal alustatakse Virumaal taas ka üle-eestilise
„Nublu kaitseb ja õpetab“ projektiga, mis on suunatud I klassi õpilastele ja lapsevanematele. Tuletõrjekoer Nublu jõuab
kuni aasta lõpuni kõikidesse
koolidesse (Virumaa piirkonnas
91).
Eve OJALA,
Ida-Eesti Päästekeskuse
avalike suhete büroo
juhataja,
18.09.2006
Tuleohutusnädala kava
Lääne-Virumaal hõlmas
Väike-Maarja vallast Simuna kooli:
neljapäev, 21. september
12.45 Simuna kool evakuatsiooniteemaline
loeng õpetajatele.
esmaspäev, 25. september
9.00 Simuna kool evakuatsiooniõppus.

Massaaþist
Massaa i peamine töövaldkond
on tugi-liikumiselundkonna vaevuste
kõrvaldamine. Lihaspikkuse korrigeerimisel nihutamise, väänamise ja
venitamise abil normaliseerub mitmekordsete sidekirmete ja lihaskiudude koostisosade omavaheline asetus, paraneb lihase kontraktsioonivõime ja paraneb taastumine. Lihaste süvahõõrumine aitab kaasa lihase
regeneratsiooniprotsessile, takistades
lihase sidekoestumist ja kaasnevat
jäigastumist. Kui lihases tekib ületoonus (pidev pingeseisund) ning
pidevalt lühenenud lihas suunab osa
tööd staatilise pinge hoidmiseks lihasümbrise ja lihaskiude ümbritsevatele kollageenkiududele, mis kleepuvad omavahel kokku, siis tekib lihasspasm – lõtvumisvõimetu kokkutõmme. Ülepinges lühenenud lihaste lõõgastamine ja nõrkade pikenenud lihaste tugevdamine on vajalikud skeletilihaskonna tasakaalustamiseks ja luustiku optimaalse asendi
taastamiseks. See parandab inimese
kehahoidu.
Massaa i toimed on järgmised:
mehhaaniline – otsese surve ja
hõõrdumise tulemusel;

neuroreflektoorne – närvisüsteemi kaudu;
humoraalne – kehavedelikesse erituvate bioaktiivsete ainete kaudu;
psühholoogiline – mõju inimese
emotsionaalsele ja vaimsele enesetundele.
Kaja KRUUP,
massöör

MASSAAÞIKABINET
Väike-Maarjas
Ravi tn 1
Vastuvõtuajad:
E 9-15
K 12-18
R9-15
Muul ajal vastavalt kokkuleppele.
Teid teenindab massöör Kaja
kruup. Info ja registreerimine
tel 5666 7459
Müügil KINKEKAARDID.
P.S. Palun võimaluse korral
kinkekaardid realiseerida
vähemalt kuue kuu jooksul.
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VMPSi veerg
Täna jutustan hoopis reisijuttu. Ega põllumees ainult tööd
tee, vaid puhkab ka. Nii asusidki 12. augustil viis autot teele,
sihiks Ida-Virumaa. Kahepäevast reisi ei peljanud VilmarTiiu, Indrek-Kai, Janek-Ruth,
Aare-Endel, Ats-Õilme-Õnne,
Heino-Mare. Esmane peatus oli
Avinurme, kus kaesime remondis olevat kirikut, sest puumuuseumi ei lastud sisse. Läbisime
Kirbu, Ranna-Pungerja, Uusküla, Alajõe, Smolnitsa ja olimegi
Vasknarvas. Unustamatu mulje
jättis meile ukse avanud Eelja
(prohvet Ilja) õigeusu kirik.
Ühel pool Narva jõge uudistasime Sõrenesi ordulinnuse varemeid. Linnus rajati 1349. aastal, kuid purustati Liivi sõjas.
Praeguseks on säilinud osa põhjapoolsest küljest. Järgnesid
Puhatu ja Kuremäe. Kuremäel
tutvusime selle omapärase
maakoha ajaloolise vaatamisväärsusega, Kuremäe õigeusu
nunnakloostriga, mille rajas
1891. aastal Eestimaa kuberner
vürst Sergei
ahhovskoi.
Kloostri uhkuseks on rikkaliku
sisustusega peakirik ja muidugi ümarad puuriidad. Käisime
ohvriallikal ning jõime pühitsetud vett.
Järgmine peatus oli Jõhvis.
Linn asub mattunud paeastangu veerel samanimelise kõrgustiku kirdeserval. Astang on ühtlasi põlevkivimaardla põhjapiiriks. Jõhvi jättis oma korras hoonete ja teedega meeldiva mulje.
Pühajõe, Voka, Konju, Vaivina,
Päite, Sillamäe, Laagna, Soldina
kaudu jõudsime Narva. 13. sajandil rajasid taanlased Narva
jõe järsule kaldale kastelltüüpi
linnuse, mis hiljem muudeti
laiaulatuslike ehitustöödega
konvendihooneks. Meie reisi-

seltskond sattus Hermani kindlusesse just siis, kui etendati
Narva lahingut. Kahurist Ööbik
tuli avapauk, mis kuulutas lahingu algust ja pani tööle ka
kõigi ümbruskonda pargitud
autode alarmid. Ronides üles
Hermani torni tippu, jälgisime
Narva linna ajalugu 13.-20. saj
väljapanek paiknes viiel korrusel. Õhtu hakul püstitasime telgid Sillamäe randa. Söömine
toimus pimeduses.
Hommikul vara olime triksistraksis ning asusime koduteele.
Esimene peatus oli Vaivara vana
kalmistul, mis oli rajatud 18 saj.
Kalmistut ümbritsev kiviaed on
taastatud Toronto meeskoori algatusel 2000. a. Kiviaia küljes
on mälestusplaadid lahingus
langenud sõduritele, kohalikele vaimutegelastele ning Vaivara koguduse pastoritele 16231944 a, ära on märgitud kooli ja
kiriku kohad. See koht on vaatamist väärt! Toila-Oru jättis
hinge kustumatu mulje. Valaste
juga oli sootuks ära kuivanud.
Eesti kõrgeim juga näitas klindipaljandi läbilõiget. Igas paeseina tükis on otsekui muuseumis tardunud kaugete aegade
tagune merepõhjaelu. Ontika
kaldapealne jättis eredaima
mulje, sarnast kohta pole terves
Euroopas. Just selles rannikuosas on Eesti pikim katkematu
klindilõik. Suurveeaegu ilmestavad rannikut rohked allikad ja
joad.
Autokolonn läbis Saka, Varja, Purtse ja peatus Kalvi mõisas. Maakivist mõis ja purskkaevud - kaunis. Edasi suunduti
Toolsesse. Linnuse ehitust alustati 1471 Liivi ordumeister
Wolfhus von Herse käsul. Lõhuti
ilmselt Põhjasõja ajal ja sellest
ajast seisabki sellisena. Järgne-
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sid Karepa, Eisma, Vainupea,
Pajuveski ja Vihula mõis, millel on kuus puusammast. Väsimus andis tunda ning seetõttu
sõitsime mööda Sagadi mõisast
ja peatusime alles Ilumäel. Küla
on esmakordselt mainitud 1286.
a, kabel on ehitatud 1729. a.
Kirikaeda on maetud mõisnikud Pahlenid. Võtsime suuna
kodu poole.
Reis oli igati tore. Mõnus
seltskond, meeldejäävad seigad: eksimine õigelt teelt, Narvas kaotasime poole seltskonnast ja tänu mobiilidele saime
jälle kokku, lõpmatu järjekord
Narva piiril, telkimisplatsi otsimine-leidmine, vahejuhtum
politseiga ja kogu reisi vältel
aina valjenev summutijorin.
Leppisime kokku, et järgmisel
aastal läheme jälle. Igal juhul
suured tänud kõigile, kes osalesid!

ka sidrunimahla. Loetletud ainetest segada kohe tainas. Tainast vormida pähkli suurused
kuulid, pannakse võitud pannile 6cm kaugusele üksteisest,
vajutatakse noaga laiaks, määritakse munaga, riputatakse jämedat suhkrut peale ja küpsetatakse parajas kuumas ahjus 810 minutiga helepruuniks.
Õuna-porgandi-pihlaka võie
Sel juhul võetakse 2 osa
õunu, 2 osa porgandeid ja 1 osa
pihlakaid. Õunad tuleb eraldi
vähese veega keeta ning läbi
sõela ajada. Porgandid aurus ära
keeta, ajada paar korda läbi
hakklihamasina. Pihlakad aurus
pehmeks ja läbi sõela ajada.
Kõik kokku segada ja 1 naelale
segule tuleb panna 0,5 naela
suhkrut. Keeta nagu harilikult,
nii umbes tund, kui lusikaga
tõmmatud joon kohe kokku ei
valgu.

*****

Õuna-rabarberi võie
Ühe palju õunu ja rabarberit
võtta, keeta eraldi ja ajada läbi
sõela. 1 naela segule võtta 2/3
naela suhkrut. See on üks iseäranis hea ja kestev võie.
Pirni võie
Pirnid kooritakse, lõigatakse
tükkideks, seemned ja kõvad
osad eraldatakse. Iga naela kooritud pirnide kohta võetakse ½
naela suhkrut, 1/4kt. vett ja ½
sidruni mahla ning koort. Keedetakse nii kaua, kui võie täitsa
paks on, siis võib natuke ingverit juurde lisada, keedetakse
mõni minut ja valatakse kuumalt purkidesse.
1kt-200gr;1 nael-400gr.

Lääne-Viru Maanaiste Liit sai
25. augustil 75aastaseks. Palju
õnne!!!
MNL asutati 25. aug 1931.
aastal. Sõja-aastail liit likvideeriti ja lipp läks kaotsi. Uuesti
sünniti 14.03.1990. a Talupidajate Liidu Naisseltsina ja registreeriti 16.05.1997. a Lääne-Viru
Maanaiste Liiduks.
26. augustil olime kutsutud
Uhtnasse juubelile, külalisi oli
lähedalt ja kaugelt. Belgia külalistele pakkusime toitu nii
kõhule kui silmale. Üles olid
pandud käsitööd ja laval esinesid taidluskollektiivid. Jagati
tänukirju tublidele maanaistele.
Ruth RAIDLO

JOONEALUNE
Soovitusi perenaistele
Rukkileiva pätsid
2 klaasi riivitud rukkileiba, 1
kl. suhkrut, 1,5-2kl. jahu, 3spl.
riivitud okolaadi, 2spl. sulavõid, 3 muna, 3tl. küpsetuspulbrit, 1tl. kaneeli, 1tl. nelki, 6 til-

Kõrvitsa-õuna võie
1 kg keedetud ja läbi sõela
aetud kõrvitsaputru, 1 kg läbihõõrutud õunu, 1 kg suhkrut.
Suhkur segatakse õuna-kõrvitsapudru segusse ja keedetakse
tasasel tulel alatasa segades
puulusikaga, paksuks ning pannakse kuumalt purki.
(õunte asemele võib panna
teisi marju)

Taimetoodangu Inspektsioon teatab
Taimetoodangu Inspektsioon
(TTI) teavitab, et vastavalt 1. mail
2004. a jõustunud taimekaitseseadusele kuuluvad taimetervise registrisse kandmisele ka isikud, kes turustavad tarbekartulit või kasvatavad
seda enam kui 0,5 hektaril oma tarbeks.
Sama seaduse kohaselt peab tu-

rustatava tarbekartuli pakendil või
pakendamata tarbekartuli müügi puhul kauba saatedokumendil olema
märgitud tootja taimetervise registri
number. Taimetervise registris olev
isik on kohustatud uuendama tarbekartuli tootmisel igal aastal 20 protsenti istutusmaterjalist sertifitseeritud
paljundusmaterjaliga ja esitama igal

aastal hiljemalt 15. jaanuariks registripidajale (Taimetoodangu Inspektsiooni taimetervise osakond, Teaduse 2, 75501 Saku, Harjumaa) andmed tootmises kasutatavate pindalade suuruse ja tootmiskohtade kohta.
Taotlusi registrisse kandmiseks
võtavad vastu TTI maakonnabürood.
Lääne-Viru büroo aadress: Neffi

2, 44305 Piira küla, Vinni vald.
Kontaktisik: peainspektor Aili
Tõnisson (32) 27 522; 51 60 968
aili.tonisson@plant.agri.ee
Lisainformatsioon:TTI kodulehel
www.plant.agri.ee (Taimetervis/Riiklik register)
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September kuulutab kooliaasta algust
Veel silmanurgas säratab
september kollast päikest.
„Nüüd kooli! Kooli!” äratab
ta iga suurt ja väikest.
Ilmad on küll veel suvise soojuse
hõngulised, kuid september kuulutas meile jällegi SÜGISE, see tähendab kooliaasta alguse aega.
Meie koduses armsas koolimajas
alustas 1. septembril oma kooliteed
seitse särasilmset poissi-tüdrukut.
Nemad olid sellel päeval aukohal.
Suure õhinaga uurisid nad oma esimest õpperaamatut – AABITSAT ja
erilist mõisakoolide õpilaspäevikut,
mille direktor kooli ees kätte ulatas.
Jätkuks uudishimu, mida raamatute
abil rahuldada, veel paljudeks aastateks.
Esimene september on väga tähtis

ka kooliteed alustanud lapse vanematele. See toob kaasa uusi kohustusi ka emale-isale. Algklassilaps
peab tundma iga päev enda kõrval
toetavat abikätt. Lapsevanemad,
püüdke olla oma lapsele lähimad ja
parimad abilised.
Koolitee on pikk. Soovin kõigile
sellel rajal visadust ja vastupidavust!
Kiltsi kooli I klassis alustasid
kooliteed
Janek Baidu a
Maie Belova
Jarmo Karon
Jaana Kuusemets
Brigitta Luik
Kevin Tobreluts
Tsiivi Maarja Viks
Siret MÄTAS,
Kiltsi Põhikooli 1. klassi õpetaja

Kiltsi kooli I klass uhiuute aabitsatega esimesel koolipäeval

Iga laps
Iga laps on armastust ja lugupidamist väärt.
Iga lapse mõte, soov, küsimus on tähelepanu vääriv.
Iga laps peab olema kaitstud kodus ja koolis.
Igal lapsel on õigus tähelepanule.
Iga koolitund peaks pakkuma midagi.
Iga rütm päevas, nädalas, aastas loob rütmi loodusega.
Iga laps elab ja tajub tervikut hinge ja tundega.
E. Sarv
Väike-Maarja gümnaasiumis
alustasid oma kooliteed
I a klassis:
Andres Aarelaid, Laura Inno,
Laura Ivanov, Jaana-Liis Jalakas,
Mariliis Kivipõld, Gerttu Kuntro,
Karmel Laissar, Annabel Leiten,
Meelis Lindret, Kerli Lõune,
Cristijanne Manninen, Svetlana
Olonen, Daivi Otepalu, Joonas Pau,
Pirjo Puusta, Steven Randmaa, Geijo
Savolainen, Sander Veski, Karl-Oskar Õun.
I b klassis:
Marti Alt, Keidi Genrih, Sander
Hanni, Lisette Kaselo, Kerdo Kivi-

vare, Dely Kroll, Steven Kudi,
Karmen Lõomets, Henri Matikainen,
Maris Möldre, Kairit Müürsalu,
Martin Ojamaa, Kelly Olvi, AnneMari Ott, Maiko Pohlak, Robert
Põldmaa, Häly Raidla, Anu
Reimann, Katre Reinart, Sten Saaremäel, Liisa Siirak, Ander Talu, Tairi
Tiimus, Ken Tomberg.

Simuna kooli 1. klassis alustasid õppimist Joonas Aru, Tiit
Beljaev, Marian Luht, Kermo Ojaste ja Merily Parko. Soovime
neile päikeselisi ja põnevaid kooliaastaid! Klassijuhataja on Eda
VESKILT

Soovime kõigile õpilastele, õpetajatele, lastevanematele ja kooli
töötajatele rõõmuderohket, edukat ja töist kooliaastat!
Silja TAMMI ja Ele-Riin VEND
Esimeste klasside juhatajad

1. septembril kogunesid valla koolide õpilased Väike-Maarjasse kooliaasta alguse ühisesse rongkäiku

Väike-Maarja gümnaasiumi esimeste klasside õpilased kogunePõnevaid hetki pakkus trikitaja Martin Heinmets
mas kooliaasta avaaktuseks

Väike-Maarja valla Infoleht
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Suvemeenutusi
Alates 5. juunist kuni 21. juulini olid noored erinevates vahetustes töö- ja puhkelaagris
ning hiljem toimus Saaremaa
ekskursioon. 10. ja 11. augustil
sai osa võtta Lääne-Virumaa
õpilasmaleva kokkutulekust.
Laagris oli töö küllaltki mitmekesine: Ebaveres prügi korjamisest kuni Väike-Maarja lasteaia mängumajakeste värvimiseni. Eks alati teevad töötamise
lõbusamaks vanad sõbrad ja
uued tuttavad. Suurepärase ilmata ka ei saa hakkama. Aina
tähtsamaks on muutunud, et
noored saaksid töökogemusi ja
õpiksid meeskonnatööd tegema.
Kahtlemata on vaja noorsootöötajaid ja teisi aktiivseid inimesi, kes on asja kallal kogu
südamega. Oli lausa suurepärane, et Meeli Veia küsis ka meie
arvamust, kus teha vahetuse lõpupäev ning kuhu võiks ekskursioonile minna. Talle sai pal-

ju teisigi huvitavaid ideid välja
käia.
7. juulil oli Kiltsi vahetuse
lõpetamine Äntus ning samal
ajal tegime ka Saksamaa vabatahtliku Michaela Klüh ärasaatmise. Mõne tunni jooksul mängisime, ujusime ning kärsatasime vorste. Aeg möödus lausa
linnutiivul.
Järgmine suurem ja meeldejäävam üritus oli Saaremaa ekskursioon, mis toimus 25. ja 26.
juulil. Kõik nägid midagi uut,
kes tuuleelektrijaamu, kes üle
tüki aja taas merd, kes käis esimest korda Saaremaal. Eks igaüks, kes tahtis midagi huvitavat
näha, seda ka sai. Kindlasti oli
kõige meeldejäävam sõit Kõinastu laiule. Oli lausa imestusväärne, et meie pisikeses Eestis
on selline muinasjutuline koht,
kus pole suurt paneelmaja ega
pilvelõhkujat. Laiu suurim
pluss oli see, et seal ei olnud
elektrit. Ei tekkinud olukorda,

Laagripäevad Võsul
Olin 23. augustist kuni 25. augustini Võsul tervise edendamise laagris. Mu väiksem vend käis seal eelmisel aastal ja ütles, et tal oli seal
väga lõbus. Nii tekkis mul tahtmine
ise ka seda oma silmaga näha ja kuulda. Meie koolist käis laagris üheksa
last ja õpetaja Marje Kert. Minu väike vend Egert oli ka seekord ühes.
Laagris oli tõepoolest väga lõbus.
Leidsime uusi sõpru, kellega oli tore
koos olla.
Seal toimusid huvitavad loengud
uimastavatest ainetest ja esmaabist.
Korraldati palju muudki põnevat,
näiteks kätega rääkimine, kus sai
palju naerda. See käis niimoodi, et
üks inimene seisis teise taga ja tegi
kätega eesseisja jutu järgi liigutusi.
Ööbisime Võsu koolimajas, mille
kõrval oli kohe spordihoone. Käisime seal trenni tegemas. Saime ka

korvpalli mängida ja trena ööridel
harjutusi teha. Käisime veel mere
ääres ka, vesi oli kalda ääres madal,
pidime pikalt kõndima enne kui ujuma sai hakata.
Võsul korraldasime pidusid ja
vaatasime näidendeid. Viimasel õhtul olime kella kaheteistkümneni üleval. Esimesel õhtul toimus karaoke,
kus sai laulda seda laulu, mida tahtsid.
Viimasel päeval toimus maastikumäng. Meie kooli võistkond sai neljanda koha. Saime tutvuda Võsuga,
saime teada, kus suvitasid Georg Ots
ja Mikk Mikiver.
Mul oli seal nii lõbus. Kui selline
laager veel tuleb, tahaks sinna jälle
minna.
Peeter VINOGRADOV,
Kiltsi põhikooli 9. klassi õpilane

Tähelepanu!
Väike-Maarja vallavolikogu ootab 1. novembriks ettepanekuid valla Aasta Tegija 2006 väljaselgitamiseks.
Valla Aasta Tegija nimetus antakse tunnustusena üksikisikule, kelle töö,
tegevus ja isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse-, spordi-, sotsiaalvõi mõnes muus valdkonnas on aasta jooksul eriliselt silma paistnud ja
aidanud kaasa valla arengule.
Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse
vallavolikogu esimehe nimele märgusõna all “Aasta Tegija auhind” hiljemalt
1. novembriks. Ettepanekuid võivad teha kõik: iga vallas elav isik, iga vallas
tegutsev asutus, ettevõte, mittetulundusühing jne.

kus suurem osa grupist koguneks televiisori ette ja vaataks
poole ööni filmi, hoopis vastupidi, laulsime ja mängisime
poole ööni. Viiekümne inimese
majutamisega seal probleeme ei
tekkinud. Paraku naabrid ehmatasid ära, kuna meil oli nii suur
grupp, arvati, et lärmame hommikuni välja. Hommikul ei tahetud kuidagi oma sooja voodit või magamiskotti maha jätta. Väga kahju oli lõunal laiult
lahkuda, kuna see oli eraldatud
mürast ja hallist rahvamassist,
ainukeseks muusikaallikaks
meri. Tagasi mandrile jõudes
ning koduteed ette võttes tekkis küsimus: “Kas ongi kõik?”
Sellist ekskursiooni, kus ei käida ainult mööda muuseume,
oleks aeg-ajalt vaja kõigile, et
näha mis ümberringi toimub.
10. ja 11. augustil toimus Tapal Lääne-Virumaa õpilasmaleva kokkutulek. Väike-Maarja
vallast käis 10 inimest. Tegevust

oli palju, näiteks Tapa seiklusrada, orienteerumine, Tapa kaitsevägi, voltimine, kaks loengut
ning rätikule joonistamine. Neil
kahel päeval oli kõigil tuju lõbus, sest virisejaid sinna ei soovitud, tegevus oli hästi organiseeritud, kuigi vahepeal oli ajakavaga natukene probleeme,
kuid võib öelda, et korraldajad
tulid suurepäraselt toime.
Suvel ei tohiks kellelgi igav
olla ning sellepärast ongi kõige
parem minna töölaagrisse ja käia
noortele suunatud üritustel.
Paljud noortest mõtlevad, et
täiskasvanuna lähevad tööle ja
saavad kohe kõrget palka ja kerget tööd. Paraku see nii pole,
tuleb küll teha kõvasti tööd, aga
Labor omnia vincit, tööga võidetakse kõik raskused.
Anna-Liisa JOOR,
Kiltsi kooli tänavune
lõpetaja

TEADE
Seoses Väike-Maarja valla
2007. aasta eelarve koostamisega palume Väike-Maarja vallas
registreeritud mittetulundusühingutel, seltsidel, seltsingutel, huvigruppidel ja üksikisikutel esitada oma finantstaotlused
2007. aasta eelarvest koos konkreetsete tegevuskavadega (taotluste ja aruannete blankette saab
valla kantseleist ja Internetist
valla koduleheküljelt) VäikeMaarja vallavalitsusele hiljemalt 1. novembriks.
Eeskätt toetatakse vallas laiemale üldsusele suunatud tegevusi ja üritusi.
Info telefonil 329 5759.
2006. aasta eelarvest eraldatud toetused:
· MTÜ Väike-Maarja pasunakoor (tegevustoetus) 60000
krooni
· EELK Simuna kogudus (vitraa akna valmistamine ja puude langetamine kirikuaias)
12000 krooni
· Krusensterni-nimeline MTÜ
(broðüüri “A. J. von
Krusenstern” koostamine ja väljaandmine)
10000 krooni
· MTÜ Simuna Spordiklubi
(Simuna-Laekvere rahvajooks)
8000 krooni
· Määri küla seltsing (tege-

vustoetus) 5000 krooni
· Käru küla selts (tegevustoetus) 5000 krooni
· klubi Elurõõm (tegevustoetus) 5000 krooni
· Egne Liivalaid (rahvusvahelise tantsupäeva ürituste korraldamine) 5000 krooni
· Simuna naisteklubi (tegevustoetus) 4 800 krooni
· Väike-Maarja naisselts (vabariigi aastapäev ja advendiõhtu hooldekodus) 3500 krooni,
· EELK Väike-Maarja kogudus (jõululavastus, ristide korrastamine kirikuaias) 3000
krooni
· Kiltsi rahvamaja memmede
laulu- ja tantsuring (tegevustoetus) 3000 krooni
· klubi Härmalõng (tegevustoetus) 3000 krooni
· Ants Rikberg (laskemoona
soetamine ja Kaitseliidu üritused) 1500 krooni.
2006. aasta toetussumma oli
kokku 128800 krooni. Palun
kõigil tänavustel toetusesaajatel, kes pole veel aruannet esitanud või kellel tegevus alles
ees, esitada aasta lõpuks vallavalitsusele aruanne raha kasutamise kohta.
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15 aastat taasiseseisvumisest
Taasiseseisvumispäev 20. augustil on vist
Eesti Vabariigi aastapäeva järel kõige „punasem” päev kalendris. Kes siis veel peaks
austama Eesti jaoks tähtsat ajalugu kui mitte
eestlased ise?
Väike-Maarja valla rahvamajas toimus
pühapäeval, 20.augustil taasiseseisvumispäeva tähistamine. Isamaaliste lauludega
esines meeskoor „Rakvere” ja dirigent Aime
Rahula. Päevakohaseid sõnavõtte oli kolm:
Väike-Maarja gümnaasiumi ajalooõpetaja
Aime Püvi koostatud sisuka ja põhjaliku
ettekande esitas abiturient Raivo Tammus.
Omaenese meenutustega vürtsitatud kõne
kandis ette Väike-Maarja vallavolikogu
aseesimees Tanel Kalson. Prominentsetest
poliitikutest oli kohal maavanem Urmas
Tamm, kes rääkis üldrahvuslikest väärtustest ja eestlusest üldse.
Meeskoori repertuaaris kõlasid päevaks
sobivad eestimaised laulud (“Eesti lipp”,
“Kus Põhjalahel kohiseb”, “Su Põhjamaa
päikese kullast”, “Helise ilma”, “See oli
siis”, “Kaugel näen kodumaad”, “Hoia Jumal Eestit”, “Ta lendab mesipuu poole”).
On tore, et Väike-Maarja inimesed nii
rohkearvuliselt üheskoos austavad viieteist-

aasta vanuseid sündmusi. Nii peabki olema
– keegi peale meie eneste ei suuda teadvustada Eesti taasiseseisvumist rohkem kui me
ise. Kurb on vaid see, et noorem generatsioon võtab Eesti iseseisvat riiki nagu paratamatust, mis oli, on ja jääb. Ka VäikeMaarja rahvamajas oli publik valdavalt üle
keskea.
Võib-olla tõesti on ka mõnele meie hulgast tähtsaimaks asjaks puna-valge-sinised
triibud ja tärnid Maa läänepoolkeralt. Võibolla, et ainus maitsev roog on hamburger ja
kinos kõlbavad vaadata vaid Holliwoodi
kassahitid. Allakirjutanu on siiski seda
meelt, et värvikombinatsioon sinine, must
ja valge on parim, mida meie siin, Euroopa
Põhjamaal soovida oskame. Meie, eestlased, ei pea häbenema omamaist muusikat
ja koorilaulu, meil on Tammsaare ja Tuglas
ja paljud teised, kelle üle uhkust tunda, me
teame, kes on Wiiralt ja Pärsimägi. Ja, miks
mitte, oleme uhked, et meie hulgast on pärit maailmamees Lennart Meri.
Ville-Markus KELL,
Väike-Maarja valla rahvamaja direktor

Härmalõnga kroonika lehekülgedelt
Ilme SEIN
Suvi 2006
3. juuni. Pandivere päev. Plagud, mida
rongkäigus kandsime, teatasid meie osalusest käsitöös, õnneloosis, seeniortantsus.
Annan teada õnneloosi uute tegijate nimed:
Viivi Lõhmus, Eha Pohlak, Leena
Dementjeva, Irina Tarassov. Helmi
Tõnissoo, Mary Tammet, Irene Kaldma, Viivi Sepp, Leelo Paas toetasid materjali, esemete ja praktilise tööga.
7. juuni. Ester Mäe viis rahva KUMU-sse.
8. juuni. Kokku said tantsijad ja õnneloosi tegijad. Tänud! Reisi kavandamine.
Iganädalaste tantsuproovide lõpetamine.
Kringel. ampus.
11. juuni. Esimene Eesti meeste tantsupidu Rakveres. Käisid ehk sinagi?
14. juuni. Õnneloosi reis marsruudil
Karinu - Järva-Jaani – Kirna –Türi. Reisijuhid: Virve Lepiksoo ja Ester Mäe. Reisiraha tuli õnneloosi piletite müügist.
28. juuni – 3. juuli. Koostöös valla, põllumeeste seltsi ja maanaiste liiduga läks
meie käsitöö Soome. Võtmeisikud: Ilve
Tobreluts, Ruth Raidlo, Liivi Uueni.
6. juuli. Ester Mäe korraldas pensionäride suvesõidu Ida-Virumaale. Reis giidiga.
Eriliselt huvitavad paigad olid Purtse linnamäel – kurjuse ohvritepark, Kohtla-Nõmmel – kaevandusmuuseum, Orul – mõisa
maa-ala.
14. juuli. Ester Mäe juubel. Tantsijad ja
lauljad ka aktiivselt kohal.
23. juuli. Roelas põlvkondade pidu tun-

Kohtla kaevandusmuuseum pakkus reisiseltskonnale palju huvitavat
tud eestvedajatega: Vaike Sein, Reet Alavere. Rahvatants – Mall Moor, seeniortants
– Ene Saaber, laul – Rene Põllumaa. Tantsijad esinesid mõlemas tantsuliigis, mis eeldas rõivaste vahetust. Meilt kohal terve
rühm, kõik kaheksa tantsupaari ja lauljad.
Järgmised read kuuluvad käsitööle ja
koostööle võimeka käsitöötegija Irina
Tarassoviga Kiltsist. Meie tutvus süvenes
2005. aasta eakate inimeste konverentsil,
kus uudistasime väljapandud käsitööd. Jätkus Härmalõnga klubi õhtul tema pitsilise
loomingu näitusega ja detsembrikuu peol
Roelas, kus oli ka käsitöönäitus. Sealt-peale laieneski Irina käsitööoskuse austajate
ring. Järgnesid kutsed Tudusse esinema
detsembrikuus jõuluteemalise loominguga
ja suvel muude liigirikka tehnikate esitlusega.
(järgneb)

Pilt ja heli, heli ja pilt
Tavaliselt kirjutan ja avaldan omi arvamusi pärast üritust. Teen seekord sedapidi, et enne.
Reedel, 29. septembril toimub Kiltsi
rahvamajas loeng-video-kontsert klassikalisest ja kaasaegsest filmimuusikast. Kui ma vaatate väga head filmi
väga hea muusikaga, kas siis on tähtsam jälgida pilti, et heli ei segaks? Või
on tähtsam nautida muusikat ja unustada liikuvad kaadrid? Õige vastus on,
et mõlemad on võrdväärsed. Üks ei tohi
segada teist ja teine esimest.
Tänases (meedia)maailmas oleme harjunud kõikvõimalikelt telekanalitelt
nägema erinevaid muusikavideosid,
mis on lavastatud ühe laulu tarvis. Need
on värvilised, energilised, mobiilsed.
Hoopis teine asi on vaadata filmi. Paljudes „muuvides” on läbi aegade olnud väga ilusaid laule ja tantse. See
maailm on aga paljudele avastamata.
Aeg-ajalt tabame end mõttelt, et kusagil olen näinud-kuulnud ilusat laulu,
aga kus? Püüame siis tunni aja jooksul
taasavastada kaunist muusikat erinevaist linateoseist erinevaist aegadest.
Multifilmidest, kodumaistest, Hollywoodist, Venemaalt, Bondi-filmidest
jne.
Kumb on tähtsam, kas laulev näitleja või näitlev laulja? Kas saabki olla
ühtlasi hea näitleja ja samavõrd hea
laulja? Milline osa filmimuusikas on
tantsul? Kas multifilm on kunstiteos
või laste meelelahutus? Küsime neid
küsimusi iseendalt. Vaatame ja kuulame, miks üks asi näeb välja just selline
ja miks üks muusikapala meile meeldib või ei meeldi. Peaasi –miks? Lihtsalt põhjendus, et „ ... see on jama ... „
või et „ ... see on hea ...” ei kõlba kuhugi. Ikkagi, miks?
Filmis käib kõik nagu muusikas ja
muusikas nagu filmis. Sama loo puhul
ühe mehe tehtud orkestratsioon kõlab
ja on nauditav, teise oma on vilets ja
seda ei taha keegi kuulata. Sama stsenaariumi puhul teeb üks inimene hea
kassaloo, teise linateost vaadatakse
õlgu kehitades. Miks see on nii? Mis
eristab head halvast, meeldivat ebameeldivast, ilusat inetust? On ju nii, et
ka halb võib olla meeldiv ja hea inetu.
Otsime koos vastuseid 29. septembri õhtul Kiltsi rahvamajas.
Kohtumiseni!
Ville-Markus KELL,
valla rahvamaja direktor
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45 aastat Simuna rahvamaja
1930. aastal ehitatud Simuna
Haridusseltsi maja hävis sõjatules 1944. aastal, misjärel kohalikud taidlushuvilised leidsid
peavarju Simuna koolimajas.
1957. aastal hakkasid nad ehitama uut rahvamaja. Raha selleks saadi “Rummu Jüri” etendustest. Isetegevuslaste entusiasm äratas tähelepanu tolleaegses rajooni juhtkonnas ning
asjad pandi paika nii, et edasi
oli võimalik ehitada riigi rahadega. Uus maja avati 1961. aastal.
Simuna ülimalt aktiivne kultuurielu jätkus uutes ruumides,
tollal vägagi avarates tingimustes. Tehti tõesti palju: ainuüksi
näitering jõudis oma tegevusaastail (1945- 1969) mängida 20
lavatükki, paele selle olid heas
kirjas segakoor, puhkpilliorkester, kergemuusikaansambel (vahepeal oli neid koguni kaks),
segarahvatantsurühm, naisansambel,
agitbrigaad,
sõnakuntsnikud.
Igal linnal, asulal, külal on
olnud minevikus inimesi, kelle

elu ja töö jätavad mälestuse.
Simuna rahvamaja 40. juubelil 2001. aastal meenutasime
aega, mil Simuna seltsielu eestvedajaks oli kellassepp Eduard
Rattasepp (1907-1994). Tema
tööpõlluks oli spordivõistluste
korraldamine, tuletõrje pasunakoor, segakoori osavõtud pea
kõikidest laulupidudest; rahvamaja juhatajana tegeles taidlusringide organiseerijana.
Kuna sõda oli hävitanud seltsimaja, tuli ringidel tööd teha
kas Rattasepa töötoas või koolimajas. Tema eestvedamisel
alustati ka raha kogumist uue
maja projekti jaoks. Simuna seltsiellu nii suure jälje jätnud inimese elutööna jäi meile rahvamaja, mis annab peavarju praegugi.
Simuna rahvamaja 45. juubeliürituse pühendame me aga
oma kodukoha rahvakultuuri
edendajale Laine Pruunsillale (
1924 – 2005).
Peaaegu 30 aastat kultuuritööd Simuna rahvamajas – sellise panuse andis ta meie seltsi-

SIMUNA RAHVAMAJAS
28. OKTOOBRIL KELL 18.00
SIMUNA RAHVAMAJA 45. SÜNNIPÄEVA ÜRITUS

“ME MÄLETAME”
Kultuurilist meelelahutust toob REET LINNA.
TASUTA

TAIDLUSHOOAEG 2006/ 2007
SIMUNA RAHVAMAJAS
1. Laste lauluansambel (noorem aste) - esmaspäeval, 04. sept kell
13.00
2. Laste lauluansambel (vanem aste) - teisipäeval, 05. sept kell
16.00
3. Laste laulusolistid - neljapäeval, 07. sept kell 16.00
4. Mudilasring ( vanuses 3 – 7 a) - neljapäeval, 07. sept kell 11.00
Juhendaja Angela Raik
5. Eakate naisansambel - kolmapäeval, 27. sept kell 14.00
Juhendaja Eve Põldmaa
6. Näitering - kolmapäeval, 27. sept kell 19.30
Juhendaja Ly Niinelaid
7. Kantritantsuring - pühapäeval, 01. okt kell 11.00
Juhendaja Tiia Lepp
NB! Võimalik on luua ka algajate rühm, kui jätkub piisavalt huvilisi.
Kui oled huvitatud, tule ja proovi!
8. Show-tantsuring - pühapäeval, 01. okt kell 14.30
Juhendaja Anneli Kalamäe
9. Kõhutants - pühapäeval, 01. okt kell 18.00
Juhendaja Epp Kaljos
NB! Osalustasu on endiselt 25 krooni.
10. Naisrahvatantsurühm - esmaspäeval, 02. okt kell 20.00
11. Segarahvatantsurühm - teisipäeval, 03. okt kell 20.00
Juhendaja Auli Kadastik
12. Kapell
- teisipäeval, 03. okt kell 19.30
Juhendaja Eve Sarnet
13. Eakate rahvatantsurühm Tüdrukud - teisipäeval, 17. okt kell
12.00

ellu, juhatades näite- ja estraadiringi, korraldades meeldejäävaid üritusi lastele ja täiskasvanutele. Kuulsad olid noorte
peod kohalike noormeeste ansamblimuusika saatel. Pärast
kultuurimaja direktori ametist
lahkumist 1986. aastal jätkas ta
tööd teistel ametikohtadel, kuid
osales aktiivselt kultuurimaja
tegemistes, tantsides rahvatantsurühmas, näideldes, lauldes
naisansamblis.
Laine oskas elada vaid endast
heldelt andes. Ta suutis inimesi
innustada, sisendada neile lootust ja julgust ning isetegemise
tahet. Ta tegi oma tööd suure
armastuse ja kohusetundega.
Tegijana ja innustajana jõudis
ta oma eluaja jooksul palju korda saata.
1994. aastal loodi Laine
Pruunsilla eestvedamisel Simuna pensionäride klubi Elurõõm,
mille esinaiseks oli ta 2003.
aasta sügiseni. Tema korralda-

tud üritused olid asjalikud, väga
emotsionaalsed ja heal kultuurilisel tasemel. Elulust ja nakatav naer saatsid teda terve elu
ning see aitas leida rahvaga head
kontakti. Ta kuulus nende hulka, kes oma energiaga toidavad
paika ja kultuuri, oli selle maa
sool.
Tänutäheks tehtud tööde eest
omistati talle 2004. aastal
Avanduse valla aukodaniku nimetus.
Seoses rahvamaja 45. sünnipäevaga ootame kõiki meie rahvamajas varem tegutsenud ja
praegu tegutsevaid inimesi ja
huvilisi 28. oktoobril kell
18.00 üritusele “Me mäletame”, et ühiselt meenutada rahvamajas tehtut.
Uute meeldivate kohtumisteni uuel hooajal!
Auli KADASTIK,
rahvamaja kunstiline juht

KULTUURIKALENDER
Toimunud üritused
20.08Taasiseseisvumispäeva tähistamine Väike-Maarja
rahvamajas
Külaline: maavanem Urmas Tamm, esineja: meeskoor
„Rakvere” ja dirigent Aime Rahula
01.09Teadmiste päeva tähistamine rahvamajatagusel
platsil
Koolialguse diskoõhtu, DJ Kaspar Pokk Väike-Maarja
rahvamajas
06.09Doonoripäev Väike-Maarja rahvamajas
08.09Praktiline paekonverents Väike-Maarja rahvamajas
Külaline: maavanem Urmas Tamm,;organiseerija Eesti
Paeliit
19.09Rahvamaja ringijuhtide uue hooaja alguse
kokkusaamine Väike-Maarja rahvamajas
Toimumas
29.09
Loeng-video-kontsert kaasaegsest ja
klassikalisest filmimuusikast Kiltsi rahvamajas, algus kell
19. Läbiviija: Ville-Markus Kell
06.10Noortedisko Väike-Maarja rahvamajas, algus kell
21. Sissepääs 25 krooni. DJ Sulo
10.10Kohtumine tundmatuga: kirjanik Ülo Tuulik VäikeMaarja rahvamajas. Algus kell 19. Kohtumisel Ülo
Tuulikuga toimub ÜT raamatu “Eri Klasiga Kielis” esitlus.
10.10Härmalõnga klubiõhtu Väike-Maarja rahvamajas kell
14
10.10Pereklubi hooaja avapidu Väike-Maarja rahvamajas,
tantsuks ansambel Anna Minna, algus kell 20
NB!
Väike-Maarja rahvamaja vajab show-tantsu õpetajat 2006/
2007. hooajaks. Info tel 326 1837.
*
*
*
Väike-Maarja segakoor Helin ootab uusi lauljaid
kõikidesse häälerühmadesse. Info tel 326 1923.
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Väike-Maarja pasunakoor esines Saksamaal
Nüüd on üle kuu möödunud ajast,
mil Väike-Maarja pasunakoor osales 14. euromuusika festivalil Saksamaal Heikendorfis ja on just paras
meenutada seda suurejoonelist üritust. Euromuusika festival toimub iga
kahe aasta järel, kahe aasta pärast tähistab festival juubelit.
Väike-Maarja pasunakoor osales
sellel üritusel esmakordselt festivalil
2000. a, mil toimus 11 festival. Tookord saime kutse tänu maakonna sõprussuhetele Plöni kreisiga, mille raames Väike-Maarja valla esindus külastas Heikendorfi valda. Meie jaoks
oli see pidustus lausa müstika: uhked mundrid, head pillid, suurepärased orkestrid. Väga heal tasemel
show ning isetegevuse kohta hämmastav marsirivi. Seda ei näe siin
Eestis, aga pole näinud ka lähimaades. 2000. aasta festival oli meile
suureks kooliks. Tundsime piinlikkust oma vanade nõukogudeaegsete
pillide ja tagasihoidliku vormiriietuse pärast, aga nägime, kuhu minna
edasi. Siinkohal on paslik märkida,
et sel ajal oli Väike-Maarja vallavalitsuse ja kultuuriosakonna toetus
orkestrile pea olematu.*
Praegu on suhtumine muutunud.
Tunneme vallapoolset toetust, aga
väga palju abi oleme saanud ka fondidelt ja sponsoritelt. Orkestri koosseis on noorenenud ja muutunud professionaalsemaks. Seepärast leian, et
Väike-Maarja pasunakoori III koht
kontsert-klassis selle aasta euromuusika festivalil ei olnudki võib-olla
väga ootamatu ja üllatav. Seda küll
nüüd, tagantjärele arutades. Saksamaal viibides ei paistnud vähimatki
lootust mingile kohale.
Rääkides Heikendorfi euromuusika festivalist tahan täpsustada, et
võistlus käib seal kolmes klassis:
show-klass, marsiklass ja kontsertklass e virtuoossus. Karikad ja diplomid saavad ka üldvõitjad, selleks
on eraldi punktiarvestus. Peale selle
saavad orkestrid ka kategooria, kas
I, II või III kategooria. Sel aastal osales festivalil 31 orkestrit üle Euroopa: Saksamaa (16), Taani (7), Rootsi

(3), Poola (2), Holland (1), Ungari
(1) ja Eesti (1) 1700 muusikuga.
Korraldaja orkester ShowBrassband Heikendorf võistluses ei
osalenud. Nendel oli korraldusliku
poolega küllalt tegemist ja selle kohta saab ainult kiidusõnu öelda. Päris
mitmel korral esinesid nemadki.
Väike-Maarja pasunakoor sai
kontsertklassis III koha ja karika.
Peale selle omistati kollektiivile ka I
kategooria. Üldarvestuses (vastavalt
punktidele) oli Väike-Maarja pasunakoor kümnes, orkestri dirigent aga
54 dirigendi hulgas üheksas. Orkestreid hindas ürii, mille koosseisus
olid spetsialistid Saksamaalt, Norrast,
Hollandist ja Rootsist.
Kontsertklassis (meie klassis) sai
I koha Saksa orkester Musikverein
Langenau, II koha Taani orkester 6.
Juli Garden. Need olid mõlemad päris suured orkestrid, kus mängijaid
50-60. Üldvõitjaks kuulutati Taani
orkester Vejen Garden. See oli samuti suur orkester, kus mängisid ainult noored mehed. Neil olid kaasas
poisid, kes osalesid linnamarsis fanfaristidena ja trummaritena. Orkester Vejen Garden oli kollektiiv, kellelt oleks õppida ka Eesti sõjaväeorkestritel.
Üldiselt oli festival suur puhkpillimuusikute pidu. Noorte pidu, kus
enamik osalejaid oli vanuses 15-30
aastat. Need kolm päeva möödusid
väga tihedalt ja töiselt. Esinemisi ja
marssimist jätkus kõikidele päevadele. Kui ei olnud esinemist, oli hea
vaadata-kuulata teisi orkestreid. Kõige kulminatsiooniks aga kujunes laupäevaõhtune finaal, siis marssisid pea
kõik orkestrid staadionile, kus mängiti üheskoos Euroopa hümni, kuulati tervituskõnesid. Päev lõppes ilutulestikuga.
Saksamaalt meenub ka 1500-kohaline õlletelk. Päeval toitlustati seal
orkestreid, õhtul aga toimusid kontserdid ja lihtsalt suur pidu, kus tantsiti, lauldi, kuulati head muusikat ja
joodi suures koguses õlut. Õhtustel
üritustel oli alati palju publikut.
Mainisin, et koos oli palju noori.

Seejuures on hämmastav, et nende
päevade jooksul ei esinenud mingeid
distsipliiniprobleeme. Siinkohal on
minul paras aeg tänada meie orkestri
noorliikmete vanemaid, kes võib-olla
väikese murega hinges saatsid oma
võsukesed kaugele maale. Kallid lapsevanemad! Teil on väga toredad ja
distsiplineeritud lapsed. Arvan, et
käitumise poolest oleksime ära teeninud veel ühe karika!
Kas läheme veel Heikendorfi festivalile? Lähemal ajal ei ole küll plaanis, aga kunagi aastate pärast, mine
tea? Sõidu võtsime ette, et näidata
meie noormuusikutele, mis toimub
mujal maailmas. Ja loodan, et nad
said oma sõnumi. Järgmisel aastal
ootab ees koolinoorte laulupidu Tallinnas. Meid on kustutud ka Norrasse, Hollandisse ja Soome. Tuleb teha
valikuid. Sõitmine on kallis, igale
poole kahjuks ei jõua, ega peagi jõudma! Aga tänapäeva maailm on avatud maailm. Austatud lauljad, tantsijad, pillimängijad, sportlased, kui teil
on vähegi võimalik, liikuge kindlasti

ka teistes maades! Sealt saate uusi
kogemusi, uusi sõpru, uusi mõtteid…
Tahan Väike-Maarja pasunakoori
nimel tänada kõiki sponsoreid, tänu
kellele saime festivalil osaleda. Kahjuks on meie süsteem selline, et enamik toetajaist palub, et me neid ei
avalikustaks. Seetõttu ma ei nimeta
kedagi. Ei ole olemas “häid” ja “halbu” sponsoreid. Sponsorid on alati
head, ükskõik kui suur nendepoolne
abi ka ei oleks. Tänud Teile kõigile!
Tänud ka kõigile Väike-Maarja
pasunakoori liikmetele! Olete tublid!
Vallo TAAR,
Väike-Maarja pasunakoori
dirigent
*****
Toimetuse täpsustus:
* Aastatel 1999-2002 toetati valla
eelarve ja vallavalitsuse esitatud projektide kaudu pasunakoori tegevust
enam kui 100 tuhande krooni ulatuses.

Lääne-Viru Maanaiste Liit tähistas 75. sünnipäeva
26. augustil tähistati Uhtna külaplatsil Lääne-Viru Maanaiste Liidu
75. sünnipäeva. Ajaloost on teada, et
liit asutati 25. augustil 1931. a. Likvideeriti 1940. a. Taasasutati 14. märtsil 1990. a. Peo kõige kaugemad
külalised olid 40 farmerite naist Belgiast, Eestis juhtis gruppi Aivar Niinemägi, kes vahendas meie vestlusi
tõlgina. Tervitusi tõi ka Tartu Maanaiste Liit, kellega meil on juba neli
aastat sõprussidemed. Maavanem
Urmas Tamm andis tänukirja seltsielu edendamise eest maakonnas. Õn-

nitluskaardi saatis Väike-Maarja
Naisselts.
Liidu liikmena osalesid VäikeMaarja vallast veel Põllumeeste Seltsi
alla kuuluv maanaiste selts ja Simuna Naisteklubi. Uhtna Maanaiste
Seltsi poolt oli juubelipidu korraldatud väga kõrgetasemeliselt. Rongkäik Uhtna puhkpilliorkestri saatel,
hobukaarik ees, igal seltsil Uhtna
naiste tehtud vimplid, millest nad teevad mälestuseks lapitehnikas vaiba.
Etendus koosnes Uhtna, Ulvi, Miila, Muuga isetegevuslaste ülesastu-

misest. Tantsuks mängisid Ubja kapell ja ansambel Pihlapojad. Seltside
liikmete käsitööd olid näitusel väljas. Ulvi rahvariidevööde kudujad
Helgi Simkin ja Jüri Strelkov kudusid vöösid otse väljakul rahva keskel. Toidulaud koosnes naisseltside perenaiste küpsetistest, magusatest ja soolastest suupistetest. Väljakul toitlustas Tudu Jaama trahter.
Väike-Maarja vallast said meeldiva koostöö eest tänukirjad Susanne
Esinurm, Reet Maadla, Auli Kadastik, Ruth Raidlo, Ülle ja Marju

Metsman, Ülle Orupõld, Kai
Tomingas, Ene Laev, Hans Kruusamägi, Mary Tammet, Riina Tülli, Ene
Preem, Eve Põldma, Koidula Miller.
Täname Väike-Maarja vallavalitsust ja Rein Orupõldu, kes korraldasid Uhtnasse sõiduks transpordi.
Täname fotograaf Sirje Lippasaart,
õnneloosi korraldajaid Ilme Seina
eestvedamisel, ilusate käsitööde tegijat ja esitlejat Irina Tarassovit.
Liivi UUENI,
Maanaiste Liidu esinaine
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SPORDIKALENDER
September
· Ebavere radadel jätkub
tervisespordiürituste sari
Harjuta Terviseks!

Direktorid tunnistasid ürituse igati kordaläinuks. Vasakult Arne
Labe (Laekvere), Agnes Maasild (Muuga) ja Anton Leihter (Simuna)

Spordipäev Rakveres
8. septembril oli ilus sügisilm.
Rakvere staadionil mõõtsid sportlikke võimeid Simuna, Laekvere ja
Muuga koolide õpilased. Algklasside õpilased jooksid 30 m ja 200 m,
viskasid palli ning hüppasid kaugust.
Simuna kooli õpilastest olid edukamad Erkki Sillamaa, Andreas
Ahlberg, Mariann Põldra, Elina Proosa, Greete Ojasaar ja Getter Põldra.
Vanemate klasside õpilased tõukasid kuuli, hüppasid kaugust ja kõrgust ning jooksid 60 m, tüdrukud
jooksid 400 m ja poisid 800 m. Tublimad olid Caroly Kasemets, Argo

Konts, Ellen Anett Põldmaa, Liis
Danilas, Veronika Pajula, Merike
Puusep, Kristjan Kaasik, Casper Jaanimägi, Roland Proosa, Kerli Lattik
ja Kert Ojasaar. Õpetajatest võistlesid Anton Leichter ja Tauno Ojasaar
kaugushüppes ja kõrgushüppes ning
õpetaja Kaili Leino kõrgushüppes.
Kõik võtsid meelsasti osa. Hoolimata
väikesest vihmasagarast oli päev ikkagi tore ja meeldejääv.
Eda VESKILT ja Kaili
LEINO,
Simuna kooli õpetajad

Oktoober
· Ebavere radadel jätkub
tervisespordiürituste sari
Harjuta Terviseks!
· 02.10 valla MV, koroona, I
etapp
· 09.10 valla MV, lauatennis, I
etapp
· 16.10 valla MV, kabe, I etapp
· 23.10 valla MV, male, I etapp
(Simunas)
· 30.10 valla MV, mälumäng, I
etapp
November
· Ebavere radadel jätkub
tervisespordiürituste sari
Harjuta Terviseks!
· 05.11 ReinPauli sügisjooks
(üleriigiline üritus)
· 06.11 valla MV, sulgpall, I
etapp (algus kell 19.00)
· 13.11 valla MV, koroona, II
etapp
· 20.11 valla MV, male, II etapp
(Simunas)
· 27.11 valla MV, kabe, II etapp
Detsember
· Ebavere radadel jätkub
tervisespordiürituste sari
Harjuta Terviseks!
· 04.12 valla MV, mälumäng,
II etapp
· 09.12 valla MV, korvpall,
(toimub
Simuna
spordihoones)
· 11.12 valla MV, laskmine, I
etapp

Koolide ühisel spordipäeval oli rohkesti osalejaid

Maadluspoisid alustasid
hooaega edukalt
Väike-Maarja gümnaasiumi poisid osalesid 16. septembril Võhma
gümnaasiumi lahtistel meistrivõistlustel vabamaadluses.
Saavutati järgmised tulemused:
1. koht Aigar Kriel kehakaalus 23
kg,
2. koht Jorgen Kivilo kehakaalus
32 kg,
2. koht Tanel Laanemägi kehakaa-

lus 58 kg,
3. koht Rainer Leemets kehakaalus 46 kg,
5. koht Volli Komarov kehakaalus 29 kg,
5. koht Kert Averson Kehakaalus
32 kg.
Lembit KALTER,
maadlustreener

Alustajate korvpallitreeningutest
Treeningutega kõigile 1. klassi
õpilastele alustasime 18. septembril.
Treeningud toimuvad E-N, pärast
neljandat tundi Triigi spordihoones.
Buss väljub Väike-Maarjast algklasside maja juurest kell 11.50. Tagasi
oleme u kell 13.15.
Õpilastele alates 2. klassist (ja

mõni aasta vanematele) toimuvad alates 19. septembrist treeningud T ja
N samuti Triigi spordihoones. Buss
väljub Väike-Maarja rahvamaja eest
kell 15.00 ja tagasi oleme kell 16.30.
Vaido REGO,
korvpallitreener

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
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
· 19.02 valla MV, kabe, III etapp
· 24.02 valla MV, suusatamine

· 28.02 Vastlapäev
Märts
· Ebavere radadel jätkub
tervisespordiürituste sari
Harjuta Terviseks!
· 05.03 valla MV, male, III etapp
(Simunas)
· 12.03 valla MV, lauatennis,
III etapp
· 19.03 valla MV, sulgpall, III
etapp (algus kell 19.00)
·
26.03
valla
MV,
lauamängude mitmevõistlus
Aprill
· Ebavere radadel jätkub
tervisespordiürituste sari
Harjuta Terviseks!
· 02.04 valla MV, individuaalne
mälumäng, II etapp
· 09.04 valla MV, laskmine, III
etapp
· 16.04 valla MV, mälumäng,
III etapp
· 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
· 20.05 Pandivere rattaralli
Juuni
· Ebavere radadel jätkub
tervisespordiürituste sari
Harjuta Terviseks!
· 02.06 Pandivere Päev
Juuli
· Ebavere radadel jätkub
tervisespordiürituste sari
Harjuta Terviseks!
·
6.-8.07
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!
· 1.09. Rulluisuvõistlus
Suveots 2
NB!
Valla meistrivõistlused
toimuvad Triigi spordihoones algusega kell 18.00,
kui kalendris pole märgitud
teisiti.
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Pandivere Paeriigist
(algus märtsikuu infolehes)
Avanduse paekivist mõisahoone on algselt ehitatud 17. saj
lõpul. 1849. a ostis lagunema
hakanud mõisa ja laskis selle
korda teha Peterburi Teaduste
Akadeemia president ja Venemaa Geograafia Seltsi esimees
ümbermaailmasõitja admiral F.
B. Lütke. 19.-20. saj vahetusel
oli viimane suurem ümberehitus,
kui
hoone
sai
neorenessansliku näo.
Simuna kiriku ehitusaasta
pole täpselt teada, kuid ta kuulub koos Tallinna Toomkirikuga Eesti vanimate hulka. Kivikirik pärineb 15. saj, 18. saj esimesel poolel ja 19. saj teisel
poolel ehitati taas kirikut ümber. Torni kõrgus on 53,5 m. Selle
vaateplatvormilt avaneb kaunis
vaade ümbruskonnale.
Kiriku ees asuv Saaremaa dolomiidist Vabadussammas püstitati Vabadussõjas ja Esimeses
maailmasõjas langenute auks
1927. a, lõhuti nõukogude okupantide poolt 1946, taasavati
kohaliku muinsuskaitse seltsi
algatusel 1989. Sambale oli lisatud 17 kommunistide ohvri
nimed.
Simuna kirikust lõuna pool

on Katkuallikas, kust saab alguse Pedja jõgi. Allikas on väga
veerohke, andes jõele juba algselt nii palju vett, et on võimalik alustada mööda Pedja jõge
kulgevat kanuu- või süstamatka. 127 km pikkusel jõel on
peale Onga jõe veel lisajõgedeks 16 km pikkune Imukvere
ja 14 km Salla jõgi.
Umbes kilomeeter Simunast
Käru poole teest ida pool asub
Mällo paisjärv. See on rajatud
veel küllaltki väikesele Pedja
jõele. Vesi on väga selge, allikaline, paistab mitme meetri
sügavuses põhjani läbi.
*Rahkla küla lubjaahi asub
Rahkla-Roela maanteest paremat kätt metsas. Komplektis on
kaks kõrvutiasetsevat ringikujulist lubjaahju, mis on rajatud
künkanõlva sisse. Läbimõõt on
ligi 4 m, sügavus 3,5-4 m (praeguseks 2,5m). Lubjaahjud on
rajatud 19. saj lõpus. Saadava
lubja kvaliteet oli kõrge
(rõngaspaasist), nii et tootmine
oli võimeline konkureerima
mõisa lubjaahjudega, ka Rakke-Tamsalu tööstustega.
Esinduslik neorenessanslikus
stiilis nimeka kunstniku C.T
von Neffi poolt 19. saj 60.-70.atel rajatud Muuga härrastema-

Esinduslik neorenessanslikus stiilis nimeka kunstniku C. T von
Neffi rajatud Muuga härrastemaja on paekivist.
ja on paekivist. Peahoone on
üleni krohvitud, tootmishooned
on kohati krohvitud, samas
täiendatud muu materjaga.
Muuga kellatorn on massiivne paekivist neliktahukas, mille ülaosas on saledam telkkatusega osa. Mõisahoonete ehituskivi on murtud oletatavasti tiigi taga asunud paemurrust.
Muuga tuulik, mis on tänapäeval ümber ehitatud söögi ja
pidupidamise kohaks, on koos
kõrvalhoonega samuti paeki-

vist ehitatud.
Mõisa peahoonest pool km
idakagusse saab alguse 48 km
pikkune Avijõgi, mis viib oma
veed Peipsi järve.
Pandivere
kõrgustikult
(Roela alevikust 1,5 km põhja
poolt) saab alguse ka 64 km pikkune Kunda jõgi, mis suubub
Soome lahte.
* korrastamisele kuuluvad
lubjaahjud ja peaemurrud
Ellu MOISA

Porkuni lahingu 62. aastapäevaks
Asael TRUUPÕLD
Porkuni lahingust möödus 21.
septembril 62 aastat.
1944. aasta veebruari alguseks jõudis Punaarmee PõhjaEestis Narva alla. Saksa väed
taganesid kogu idarindel. Siin
peeti vastu juulini, seejärel taganeti Sinimägedesse, kus kestis vastupanu veel septembrini.
Lõuna pool seisis rinne sel ajal
Krivasoos. Moskva nõudis oma
vägedelt Eesti kiiret vallutamist. Narva rinde läbimurdmine oleks kiirendanud ka Soome
alistumist ja ülemvõimu Läänemerel. Seetõttu olid lahingud
eriti ägedad. Eestil tekkis jälle
lootus iseseisvuse saavutamiseks, nagu see oli juhtunud
1918. aastal. Seetõttu tõi 1944.
aasta mobilisatsioon oodatust
rohkem eesti mehi Saksa sõja-

väkke.
Augusti alguseks oli vallutatud Kagu-Eesti ja rinne jõudis
Emajõe äärde. Siin oli palju raskem Vene vägesid kinni pidada
ja Saksa väejuhatus kavandas
Eesti mahajätmist. 14. septembril algaski üldine taganemine.
Esimestena lahkusid Narva rindelt Saksa väeosad, et merd ja
maad mööda Saksamaale jõuda.
Eestlastest koosnevad väeosad
pidid taganema viimastena.
Sündmuste käiku kiirendas
Vene vägede suurrünnak üle
Emajõe 17. septembril. Esmakordselt osales lahingutes Eesti
pinnal ka enamuses eestlastest
koosnev Eesti Rahvuskorpus.
Juba samal päeval jõudsid Punaarmee üksused Alatskivile,
18.09 Kallastele ja Omedusse,
19.09 Jõgevale, 20.09 Avinurme, õhtuks hõivati Simuna,

Avispea, Rakke ning jõuti ka
Tudulinna piirkonda. Põhja
pool liikus Narva alt edasi teine
punavägede mass, vallutades
20.09 Rakvere ja Kadrina, 21.09
ka Tapa.
Sakslased jõudsid Narva alt
evakueeruda Põhja-Eesti kaudu
ilma lahinguteta Tallinna alla.
Eesti väeüksused liikusid läbi
Kesk-Eesti ja jäid venelastele
jalgu. 18. septembri öösel jäeti
Krivasoo all rinne maha. See
sündis kaotusteta, kuna venelased avastasid alles kuus tundi
hiljem, et vastast enam pole.
Liiguti jala, täies lahinguvarustuses – kiiver, püss, 90 padrunit, labidas, gaasitorbik, seljakott. Voor koosnes hobuveokitest. Varahommikul oldi Kuremäel. Õhtul toimus tulevahetus
venelaste eelsalgaga. Öösel läbiti Iisaku. Rannapungerja poo-

le ei pääsenud, kuna sild oli lõhutud. Nüüd liiguti piki metsasihte ja kõrvalteid. 19.09 pärastlõunaks oldi Tudulinnas. Avinurme poole edasi liikuda ei
saanud, sealt tuli vastu venelaste tankikolonn. Esimesed mehed
sattusid lahingusse, tagumised
pöörasid põhja poole Tudu suunas. Öösel läbiti Tudu. Pataljoniülem H. Ruus suunas kõik
väeosad edasi Viru-Jaagupisse.
Algusest peale oli koos sõjaväega sisemaa poole taganemas ka
hobuvankritega põgenikke.
Kõik oli segi, ka sõjaväeosad
pääsesid seetõttu aeglaselt edasi. Raske marsi, magamatuse ja
tühja kõhu tõttu olid mehed
surmväsinud. Voor venis pikaks,
osa mehi jäi maha.
Jätkub lk 15
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21. septembri varahommikul
läbiti Viru-Jaagupi. Rakvere oli
juba punavägede käes. Ainus
vaba tee lääne poole oli läbi
Kullenga-Porkuni-Tamsalu. Üldisest olukorrast oli vähe teada.
Kogu aeg jälgisid kolonni liikumist õhust Vene luurelennukid. See võimaldas Vene väejuhatusel taganejate ründamiseks
valmistuda. Kolme päevaga läbiti jalgsi üle 100 kilomeetri,
olles kogu aeg teel.
21. septembril 1944. aastal
läbis Porkuni-Sauevälja tee sisemaa suunas veel takistusteta
üks kolonni osa Narva pataljoni mehi. Seejärel jõudis siia juba
punaväe eelsalk Eesti korpuse
näol. Porkuni lossi torni paigutati kuulipilduja, Sauevälja ja
Vistla vahele aga varitsusgrupp
seitsmest tankist ja kuulipildujatest. Kõik oli hästi maskeeritud. Põhiline eestlaste taganev
väeosa liikus pahaaimamatult
kuulide ette. Voori kohal alustasid kõik torud tulistamist, eestlased eestlaste vastu. Tekkis
suur segadus, palju mehi langes
kohe. Vastupanu korraldati kiiresti. Tankid hakkasid liikuma,

püüdes hävitada voori. Sellele
sõideti täiskäigul otsa, lömastades veokeid, hobuseid, voorisõdureid, haavatuid. Paar julget
meest haaras tankirusikad ja
hävitas neli tanki. Ainus kaasasolev kahur tulistas puruks veel
ühe. Ründav jalavägi peatati
käsirelvade tulega. See taganes
Loksa suunas karjamaalt põldudele. Vene poolel tulistasid suurtükid ja miinipildujad. Taanduv
kolonn ei pääsenud enam edasi
ja pidi lahingu vastu võtma.
Tagantpoolt tulijad kuulsid lahingumüra ja pöörasid juba Porkunist Piisupi poole. Nii oli 4.
Piirikaitserügemendile antud
käsk ühineda Tallinna all iseseisvuse eest võitlejate Pitka
löögiüksusega. Saueväljalt õnnestus pääseda veel ühel hästirelvastatud SS-üksusel, mida
Vene väeosad ei julgenud tulistada.
Lahing kestis vahelduva eduga terve õhtupooliku. Eesti korpuse 925. polgu jõud hakkasid
otsa lõppema. Nende toetuseks
lasti hargneda lahingusse Väike-Maarja poolt tulevad polgud
921 ja 917. Taanduvate eestlaste üldarvuks lahingu järel loeti
1500 meest. Vene polgu koos-
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seisud olid sel ajal 2500-3000
mehe ümber. Punaväel võimaldas hästi manööverdada nende
käes olev Väike-Maarja-Tamsalu maantee. Porkuni poole suunati väeosi juba enne Ilumäe
metsa. Pidevalt tulistasid Loksa-Vistla vahelist metsa venelaste suurtükid. Laskemoona ei
hoitud kokku. Mürsud lõhkesid
puude võrades ja tapsid palju
mehi. Mingil ajal saadi teada,
et lahing käib eestlaste vahel.
Õhtu eel lahing vaibus. Osa
taganejaid oli juba hajunud
Vistla suunas metsadesse. Palju
oli langenuid ja haavatuid, laskemoon lõppemas. Lisaks sellele hakati Vene poolelt eesti
keeles karjuma ja allaandmist
nõudma. Anti palju tagatiseta
lubadusi, et vange maha ei lasta, haavatuile antakse abi ja lastakse peagi koju. Selle tagajärjel hakkasidki Saksa mundris
eestlased end vangi andma.
Mõni Eesti korpuse mees tundis ära oma venna. Politrukid ei
lubanud vangidega rääkida, isegi vennaga mitte.
Kui lahingu ajal tulistasid
eestlased üksteist käsu järgi ehk
põgenemise otstarbel, siis õige
vennatapusõda sai hoo sisse al-

les pärast lahingut. Juba lahingu alguses olid tankid lömastanud veokid koos Avinurme lahingu haavatutega. Nüüd lasid
punaväelased haavatute kogunemiskohas maha kuus raskelt
haavatud eestlast. Samuti lasti
alistujaid maha veel üksikult,
üks grupp rivi ees. Kogu öö
kostsid mahalaskmise paugud
põldudelt, metsast, kruusaaugust, taludest. Korpuse mehed
otsisid saksa mundris eestlasi
erilise agarusega just külast.
Kella 23 paiku sõitis siit mööda
Tallinna vallutajate tankide ja
veoautode kolonn.
Kummagi poole kaotused ei
ole täpselt teada. Kõik esitatud
andmed on kahtlase väärtusega.
Vene poolel vähendati alati oma
kaotusi ja suurendati vastaspoole omi. Punaarmee poolel anti
arstiabi 127-le mehele, langenuid oli 69. Saksa mundris langenud eestlaste arvuks ühishaudades loeti 273 meest. Siia lisanduvad üksikult metsadesse,
koos voorihobustega ja omaste
poolt kodupaikade surnuaedadesse maetud mehed.
(järgneb)

Jumalateenistused
Väike-Maarja kirikus

Simuna koguduses

Armulauaga jumalateenistused
ehk missad toimuvad
Väike-Maarja kirikus igal pühapäeval algusega kell 12.00

P 01.10 kell 12.00 – 17. nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus
kell 14.00 – jumalateenistus Rakke vanas vallamajas
E 02.10 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
P 08.10 kell 12.00 – lõikustänupüha jumalateenistus
E 09.10 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
P 15.10 kell 12.00 – 19. nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus
E 16.10 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
P 22.10 kell 12.00 – 20. nelipühajärgse pühapäeva jumalateenistus
E 23.10 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
L 28.10 kell 12.00 – Apostlite Siimona ja Juuda päeva ehk simunapäeva jumalateenistus;
koguduse templipüha, Simuna aleviku ja kihelkonna nimepäev
kell 14.00 – konverents “Religioosne loom. Religioosne inimene” Avanduse mõisa saalis. Ettekandjad Aleksei Turovski ja Philippe Jourdan.
P 29.10 kell 12.00 – usupuhastuspüha jumalateenistus
E 30.10 kell 18.00 – piiblitund leerimajas

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

EELK Simuna Siimona ja Juuda koguduse aadress: Allika
3, 46401 Simuna, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa. Telefon: 323 7296. E-mail: simuna@eelk.ee. Koduleht:
www.eelk.ee/simuna. Vaimulik diakon Tauno Toompuu.
Telefon: 529 0651. E-mail: tauno.toompuu@eelk.ee

Avispea kirikus

Igal pühapäeval
kell 10.30

Avispea kiriku
vaimulik on
Eerek Preisfreund,
telefon 323 5450.
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Teabepäev

Südamlikud tänusõnad!

18. oktoobril 2006. aastal toimub teabepäev Väike-Maarja valla mittetöötavatele puuetega või
osalise töövõimega inimestele.
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja projekti „Lääne-Virumaa puuetega inimeste ettevalmistamine tööturule sisenemiseks” eesmärgiks on sihtgrupi iseseisva toimetuleku soodustamine teavitamise ja koolituse teel; nende motivatsiooni tõstmine ning ettevalmistamine tööturule ja kutseõppesse sisenemiseks ning tööga hõivatuse suurendamine.

Augustikuus kaotasin rahakoti kood dokumentidega. Tänan südamest inimest, kes selle leidis ja minu koduväravasse
toimetas.
Kui sa oled haige, saa terveks,
kui sul pole küllalt raha, saa rikkamaks,
kui sa oled õnnetu, saa õnnelikumaks!
Tänulik Ljudmilla Zirk

Väike – Maarja raamatukogu saalis toimuva teabepäeva kava:
08.30 – 08.45 osalejate registreerimine
08.45 – 09.45 Riina Veidenbaum Lääne-Virumaa Maavalitsusest
räägib kutseõppe võimalustest
09.45 – 10.15 Marge Õmmik tutvustab Lääne-Virumaa Puuetega
Inimeste Koja tegevusi
10.15 – 10.30 kohvipaus
10.30– 11.30 Niina Mihhejeva Virumaa Pensioniametist tutvustab
rehabilitatsiooniteenuseid
30.30 – 12.30 Katre Lomp tutvustab Lääne-Virumaa Tööturuametis pakutavaid teenuseid ja toetusi
30.30 – 13.00 lõuna
13.00 – 16.30 psühholoog Nelly Randveri enese tundmine, endast
rääkimine, otsustamise, enese kehtestamine

Kaks naerusaart, kaks nutusaart,
kaks oma lapse silma halli mis võiks veel olla teile kallim!
ETHEL LIIS RANDVEER
KERT SEIMAR
REIMO SUVISTE
MAARJA KAAS
ANDERO SIIM
JOONAS LAMUS
CAROLIINA ROOSIMÄGI

Kasvage, olge rõõmsad, terved ja tublid!

Registreeri end hiljemalt 12.oktoobriks tel 32 95 764!
Vajadusel organiseeritakse transport.

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!

Simuna hambaravi- ja proteesiarsti
vastuvõtuaeg on

Igast päevast, tuleb loota,
sünnib väike ime.
Püüdke kauniks imetleda
iga väikseim õis…

ESMASPÄEVITI 10.00 - 14.00,
I ja III nädalal alates 18. septembrist 2006. a.
Olete oodatud vastremonditud ja uue raviaparatuuriga hambaravikabinetti.
Info telefonil 511 8379
E-mail: kiira.paju.001@mail.ee

TEADE
SUUREMÕÕTMELISTI JÄÄTMEID JA OLMEELEKTROONIKA
JÄÄTMEID (mööbel, elektri- ja gaasipliidid, pesumasinad,
televiisorid jmt) on võimalik tuua piiritletud ja tähistatud
platsile valla majandusosakonna territooriumil
(Tamsalu mnt 1, Väike-Maarja) ja Simuna osavallas
Avanduse mõisahoonesse (info Mart Pruul 323 7219)
ajavahemikul 01.10.2006 kuni 25.10.2006. aastal.

Me mullast võetud,
ükskord saame mullaks…
Me olemisest siiski jälgi jääb.
V. Osila
SIRJE SELESNEVA
LOREIDA KOMMER
ELLA KRUUSAKIVI
ANTS LEHISTE
AIN OLVI

03.05.1943
09.12.1957
16.10.1925
16.12.1921
07.04.1942

-

26.08.2006
29.08.2006
06.09.2006
08.09.2006
20.09.2006

04.08.2006
21.08.2006
22.08.2006
23.08.2006
25.08.2006
12.09.2006
12.09.2006

MAIMO-ELISABETH ARRO
ERNA RAUDMÄE
INA NAUDI
ERNA LINDRET
LINDA KAUNIS
MAGDA TALI
SELMA KALAPÜÜDJA
ALMA ÕISPUU
NADEZDA MOISSEV
ENNO KIRSIPUU
LAINE RÄÄK
ELLA KRUUSAMÄGI
HELENE ROOS
LIDIA JURTOM
LINDA KIRSIPUU
LEMBIT KONDIMÄE
ARMAHTA RAJA
ZILLA UR
VALVE-ELISE LAANEMÄGI
LEIDA RAIMLA
EVE MÄLK
HARRI HINDREKUS
RUTI LAUR
LAINE SILLAMAA
Soovime õnne ja tugevat tervist!

01.09
01.09
02.09
02.09
03.09
03.09
04.09
06.09
07.09
09.09
09.09
09.09
10.09
13.09
15.09
17.09
17.09
19.09
21.09
21.09
21.09
22.09
22.09
27.09

-

83
87
75
83
75
85
85
82
85
75
83
87
83
82
75
75
81
92
80
85
91
75
84
82

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.

