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Väike-Maarja vald tähtsa otsuse lävel
Viimasel poolel aastal on valla volikogus, vallavalitsuses, erinevatel
koosolekutel erinevate huvirühmadega kõlanud sagedasti sõnad munitsipaliseerimine, integreerimine, on jagatud selgitusi, esitatud küsimusi,
vastuväiteid. 2003. aasta sügisest
taastusid läbirääkimised Haridus- ja
Teadusministeeriumi ja Väike-Maarja valla vahel, mis olid alanud 2002.
aastal ja vahepeal pooleks aastaks
soikunud. Tihti on üleval olnud Väike-Maarja Õppekeskuse nimi koos
Väike- Maarja Gümnaasiumi omaga. Miks? Järgnevalt väike meeldetuletus.
Tegevuskavas kutseharidussüsteemi arendamiseks Eestis aastatel
2001–2004 (heaks kiidetud Vabariigi valitsuse otsusega 12. 06. 2001)
sätestab ümberkorralduste suunamise aluseks arenenud riikide kutsehariduses ennast õigustanud trendi: senised tugevad piirid haridussüsteemis erinevate haridusliikide vahel
kaovad, kutsehariduse osa üldhariduse liinis kasvab, kutsealases koo-

lituses muutub järjest olulisemaks
üldhariduslik baasharidus.
Arvestades regionaalseid vajadusi näeb tegevuskava kutseõppeasutuste võrgu ümberkorraldamise raames ette võimaluse kutseõppekeskuse väljaarendamiseks õppeasutuste
ühenduseks, kus keskhariduse tasemel toimub nii kutse- kui ka üldhariduslik koolitus. Tegevuskava viitab
ka kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide tihedama koostöö vajalikkusele, mis aitab kaasa erinevate haridusliikide vaheliste barjääride kadumisele ja oleks seeläbi nii õppijale
kui ka ühiskonnale kasulik
Väike-Maarja valla arengukavas
aastateks 2003–2005 nähakse haridusvaldkonna missioonina eelduste
ja tingimuste loomist, et iga õpilane
saaks omandada vastavalt oma võimetele ja huvidele isikukeskse ja
kvaliteetset hariduse. Selle missiooni täitmiseks näeme ühe võimaliku
arenguteena Väike-Maarjas integreeritud koolitüübi loomist, kus on loodud eeldused ja tingimused nii põhi-

kesk- kui ka kutsehariduse omandamiseks.
Tagamaks õpilaste võrdseid võimalusi haridusele, sh piirkonniti ja
haridusse suunatavate vahendite ratsionaalset kasutamist, on igati otstarbekas ja põhjendatud integreeritud koolitüübi (ennekõike kutsekooli
ja üldhariduskooli baasil) idee edasiarendamine ja rakendamine, mida
näevad ette ka Eesti kutseharidust
suunavad dokumendid. Ka Haridusja Teadusministeerium on läbi oma
esindajate väitnud, et ministeerium
ei näe tuleviku koolivõrgu kujundamisel integreeritud koolitüübile tõsiseltvõetavat alternatiivi seda eriti
maapiirkondades.
Väike-Maarja valla tulevikuplaan
on kooli üldine integreerimine koolitüüpide, ainete, õppekavade osas.
Haridus- ja Teadusministeeriumi
ning Väike- Maarja valla läbirääkimiste komisjonid on pikalt analüüsinud erinevaid võimalikke arenguteid.
Koostöös, mis on olnud konstruktiivne, kuid heitlik on jõutud järeldu-

sele, et integreeritud kool maapiirkonnas, kus ühe katuse all oleksid
nii üldhariduslik gümnaasium kui
kutsekool (riigikool), saab tekkida
ainult kohaliku kutseõppeasutuse
munitsipaliseerimise korral. Kuid
munitsipaliseerimine ei ole eesmärk
omaette, vaid vahend uue kolitüübi
rakendamiseks, millist momendil
Eestis ei ole. Väike- Maarja Õppekeskuse munitsipaliseerimine soodustab paindlikumat ja efektiivsemat koostööd kahe kolitüübi vahel.
See annab võimaluse - viia nad
ühise juhtimise alla,
ainete paremaks valikuks,
õppekavade kooskõlastamiseks,
kasutada paremini rahalist, ainelist ja inimressurssi,
koordineerida paremini noorsootööd ja huvi- ning sporditegevust,
lõhkuda vaheseinad kahe koolitüübi vahel
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VALLAVOLIKOGUS
25. veebruaril 2004. a
Volikogu esimees Indrek Kesküla
tutvustas volikogu liikmetele koju
saadetud päevakorra 5. punkti “Maa
ajutisse kasutusse andmine” Kännuküla külas asuva maa-ala (K-2) ajutisse kasutusse andmise otsuse eelnõu kohta UÜ Ebavere Suurtalu
poolt esitatud protesti. UÜ Ebavere
Suurtalu leidis, et kuna K-2 maa oli
kasutusvaldusesse antavate maade
nimekirjas, ei tohiks seda ilma kõiki
taotlejaid informeerimata ajutisse
kasutusse anda. Maakomisjoni esimees Rein Möldre tegi ettepaneku
võtta otsuse eelnõu päevakorrast
maha ja arutada seda täiendavalt komisjoni koosolekul. Ettepanek võeti
vastu ühehäälselt.
1. Valla teenistujate koosseisude ja palgamäärade kinnitamine,
valla asutuste ja struktuuriüksuste personalikulu kinnitamine
Otsustati kinnitada vallavalitsuse teenistujate koosseisud, palgamäärad ja valla vahenditest personalikulufond, alates 01. jaanuarist kehtestatakse uus palgamäär teenistujatel ja
töötajatel, kelle palgamäär seisuga
31.12.2003 oli kuni 4000 krooni
(k.a), üle 4000kroonise palgamääraga teenistujatele ja töötajatele kehtestatakse uus palgamäär alates 01. märtsist.
Määruse eelnõu poolt hääletas 13,
vastu 1 volikogu liige.
2. 2004. a eelarve II lugemine ja
vastuvõtmine
Reet Eesmäe tutvustas pärast eelarveprojekti I lugemist tehtud muudatusi, mille kogumaht oli 1 289 700
krooni (tasandusfond, toimetulekutoetuse eraldis, hariduse maakondlike ühisürituste fond, teede remont,
suusaradade hooldus, kahe KIKile
esitatud projekti finantseerimine).
Majandus- ja maakomisjoni poolt
esitatud ettepanekud bussiootepaviljonide paigaldamise kohta Varangu
ja Avispea küladesse ning sportlaste
transpordi korraldamine Triigi spordihoonesse ja Tamsalu ujulasse lahendatakse I poolaasta jooksul lisaeelarve vahenditest pärast täiendavaid
uuringuid.
Indrek Kesküla algatas arutelu
eelarveprojekti investeeringute kavas
lahendamist vajava küsimuse üle–
kas remontida gümnaasiumi võimla
või gümnaasiumi ja õppekeskust
ühendav galerii. Vallavalitsus toetas

galerii ehitamist, kooli direktor, haridus- ja kultuurikomisjon ning juhatus toetas võimla remontimist.
Ettepanekud pandi hääletusele: 8
poolthäälega otsustati gümnaasiumi
võimla renoveerimise kasuks.
Eelarveprojekti kohta rohkem küsimusi ei olnud.
Otsustati võtta vastu katteallikate, kulude, reservfondi ja lõppjääkide tasakaalus eelarve summas 47 543
350 krooni.
Määruse eelnõu poolt hääletas 13,
vastu 1 volikogu liige.
3. Valla arengukava muutmise
algatamine
Väike-Maarja vallal on kehtiv
arengukava aastateks 2003-2005.
Kuna eelarvesse on planeeritud pikemaajalisi varalisi kohustusi (laen),
peab arengukava olema kavandatud
laenu teenindamise perioodiks. Protsessi läbiviimiseks on koostatud
arengustrateegia ja arengukava koostamise ajakava.
Otsustati algatada VäikeMaarja valla arengukava muutmine.
Otsuse eelnõu võeti vastu ühehäälselt.
4. Vaba metsamaa erastajate
nimekirja kandmisest keeldumine
Neli taotluse esitanut ei vasta maareformi seaduses vaba metsamaa
erastajatele sätestatud tingimustele,
maakomisjoni ettepanek oli keelduda Gennadi Tkat enko, Heiti Erala,
Maidu Aimse ja Peedo Lälle kandmisest vaba metsamaa erastajate nimekirja.
Otsustati mitte kanda Gennadi
Tkat enko, Heiti Erala, Maidu
Aimse ja Peedo Läll vaba metsamaa
erastajate nimekirja.
Otsuse eelnõud võeti vastu ühehäälselt.
5. Maa ajutisse kasutusse andmine
Liivaküla külas asuvad ligikaudu
17 ha ja 2 ha suurused põllumajanduslikud maa-alad, mille ajutiseks
kasutamiseks on 29.01.2004. a Jaak
Aader esitanud avalduse. Varangu
külas asub ligikaudu 30 ha suurune
põllumajanduslik maa-ala, mille ajutiseks kasutamiseks on 27.01.2004.
a AS Diner esitanud avalduse. Vallavolikogu
maakomisjoni
29.01.2004. a koosolekul käsitleti
nimetatud maade ajutisse kasutusse

andmist. Komisjon leidis, et maad
on mitu aastat harimata ja sihipärasest kasutusest välja langenud. Volikogu juhatuse 18.02.2004. a koosolekul tõusetus küsimus, et sihipärasest kasutusest väljalangenud maade kohta tuleks avaldada info valla
infolehes. Sellise info avaldamisega
oleks tagatud, et huvilistel on võimalik nimetatud maid kasutusse taotleda. Samas tuleb kõigil põllumajandusmaa kasutajatel, kes soovivad
edaspidi saada pindalapõhiseid ELi
toetusi, 15. märtsiks maa PRIAs deklareerida. Juhatus leidis, et vältimaks
maade nimekirjast väljajäämist, tuleb toetada maakomisjoni poolt esitatud eelnõusid maade ajutisse kasutusse andmiseks.
Otsustati anda Liivaküla külas
asuvad ligikaudu 17 ha ja 2 ha suurused põllumajanduslikud maad kasutusse Jaak Aaderile ning Varangu
külas asuv ligikaudu 30 ha suurune
põllumajanduslik maa AS-i Diner
kasutusse kuni maade omandiõiguse vormistamiseni maareformi käigus, vallavalitsusel sõlmida maa kasutajatega vormikohane maakasutusleping.
Otsuse eelnõud võeti vastu ühehäälselt.
6. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine
Otsustati kinnitada vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate osaline nimekiri alljärgnevalt: K-3
AS-ile Aico Agro, K-35 Indrek
Tomingale, K-40 Andres Kaevule.
Otsuse eelnõu võeti vastu ühehäälselt.
7. Katastriüksustele sihtotstarvete määramine
Otsustati määrata Koonu külas
asuva REHE kinnistu jagamise tulemusena moodustatud katastriüksustele järgmised sihtotstarbed: REHE
I, REHE II ja SEPIKOJA maatulundusmaa, REHE TEE transpordimaa.
Otsuse eelnõu võeti vastu ühehäälselt.
8. Valla ettevõtlustoetuse määramise korra uus redaktsioon
Otsustati kehtestada Väike-Maarja valla ettevõtlustoetuse määramise
korra uus redaktsioon, tunnistada
kehtetuks vallavolikogu 07.02.
2001.a määrus nr 6 “Ettevõtlustoetuse maksmise korra kinnitamine”.
Määruse eelnõu poolt hääletas 14
volikogu liiget.

9. Informatsioon
1) OÜ-ga Pandivere Vesi peetud läbirääkimiste seis (Olev Liblikmann)
Vee-ettevõte ei ole nõus valla osaluse suurendamisega 51 %-ni, sellest lähtuvalt muutub ISPA-le esitatud projektis kasusaaja (enne oli veeettevõte, nüüd on selleks VäikeMaarja Vald) ja sellega seoses valla
omaosalus projektis suureneb 90
000 krooni võrra (selle moodustab
käibemaks). Lähiajal peab jätkama
läbirääkimisi OÜ-le Pandivere Vesi
vara kasutada andmise lepingu jätkamise küsimuses, leping lõpeb 31.
märtsil. Revisjonikomisjoni esimees
Madis Niinemets tegi ettepaneku esitada komisjonile tutvumiseks varade kasutamise lepingu projekt. Vallavalitsus kohustus lepingu projekti
koostama 10. märtsiks.
2) Pandivere koostööpiirkonna
edasine areng (Indrek Kesküla)
18. veebruaril toimus Laekveres
koostööpiirkonna valdade esindajate nõupidamine, kus oli arutusel kahe
projekti – koostööpiirkonna arengustrateegia ja turismistrateegia koostamisega seonduv. Võetud on hinnapakkumised projektide kirjutamiseks, tasumine toimuks iga omavalitsuse elanike arvu järgi. Märtsi esimesel nädalal selguvad osalejate valdade seisukohad, kas, mida ja millal
tehakse. Väike-Maarja vallavolikogu seisukoht – toetada koostööd.
3) HTM-iga toimunud koosolek
õppekeskuse munitsipaliseerimise küsimuses (Toomas Põldma)
06. veebruaril toimus kohtumine
haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega ettevalmistuste tegemiseks
munitsipaliseerimise lõpule viimiseks. Ministeeriumi poolt on esitatud munitsipaliseerimise lepingu projekt, mida hakatakse arutama volikogu komisjonides, volikogu lõplik
otsus tehakse eeldatavalt märtsikuu
istungil. Peeter Albi tegi ettepaneku
määrata konkreetne isik, kes omaks
vastavaid volitusi ja juhiks aktiivselt
kogu protsessi. Haridusosakonna
juhataja on õppekeskuse nõukogu
liige ja esindab seal valla huve.
4) Hausjärvi valla külastus (Indrek Kesküla)
01. ja 02. märtsil viibib valla 4liikmeline delegatsioon (Indrek
Kesküla, Olev Liblikmann, Li-Ann
Lehtmets, Ilve Tobreluts) Hausjärvi
vallas, et uuendada koostöö- ja sõpruslepingut.

VALLAVALITSUSES
3. veebruaril 2004. a
1. Maaküsimused
Nõustuti
· Pandivere külas asuva 9,80 ha
suuruse TÄNAVOTSA maaomandi
tagastamisega TIINA NÕULIK‘ule;
· Nõmme külas asuva 13,68 ha
suuruse OJA maaomandi tagastamisega JUHAN SIKKA‘le;
· Aburi külas asuvate KOIDU
katastriüksuste jagamisega järgmiselt: katastriüksus, mille nimeks jääb
KOIDU, pindalaga 18,07 ha,
katatsriüksus, mille nimeks saab
KOIDUTALU, pindalaga 4555 m2

ja katatsriüksus, mille nimeks saab
KOIDUMETSA, pindalaga 1,65 ha.
· Väike-Maarja Vallavalitsuse
15.04.2003.a. korralduse nr 139
muutmisega ja Väike-Maarja aleviku Põhja 13 asuva 18korterilise elamu aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruse 3527 m2 kinnitamisega.
2. Energiaauditite ja Triigi küla
energiakava koostamise töövõtja
kinnitamine
Otsustati kinnitada Triigi küla
energiakava ja Väike-Maarja hoolekande- ja tervisekeskuse, Triigi spordihoone, Väike-Maarja rahvamaja ja
Väike-Maarja muuseumi hoonete

energiaauditite koostajaks SA Regionaalsed Energiakeskused.
3. Eluruumi üürile andmine
Kalev Laansalu tegi korteri Ravi
2-16 ostmiseks parima pakkumise.
Kuna riikliku ehitisregistri pidamiseks koostatud arvutiprogramm hetkel ei võimalda vallal Ravi 2-16 asuvat korterit arvele võtta, on ettepanek anda korter tähtajaliselt üürile.
Otsustati anda aadressil Ravi 216 Väike-Maarja asuv eluruum üürile Kalev Laansalule kuni 01.05.2004.
a.
4. Hooldaja määramine
Otsustati määrata hooldaja ühele
vallakodanikule.

5. Kasutusloa andmine
Otsustati anda kasutusload AS
Flex Heat laoplatsile Ebavere külas
ja OÜ Turva tulekustutus-veehoidlale Vao külas; kontrollida OÜ Turva naftabaasi puhastusseadmete vastavust nõuetele, kasutusloa andmine
otsustada pärast kontrolli tulemuste
selgumist.
6. Kauplemisloa täiendamine
Otsustati anda FIE Kaja Kruubile õigus müüa ravimtaimi Ravi 1
Väike-Maarja alevikus.
7. Korterikomisjoni ettepaneku kinnitamine
Otsustati anda Herk Egorsile
üürile korter Kiltsi alevikus Veski 1-
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1 kuni 2 aastaks, pakkuda Merle
Otepalule üürikorteriks korterit Triigi külas maja nr 43-6.
8. Seisukoha andmine vee erikasutusloale
Otsustati: SF Pandivere OÜ-l
tagada kogu ettevõttes tekkiva heitvee suunamine OÜ Pandivere Vesi
Väike-Maarja puhastisse.
9. Informatsioon
· Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts tegi ettepaneku
kutsuda igast sõprusvallast kuni 3
isikut Väike-Maarja valda ja korraldada ühiskülastus Tallinnas toimuvale laulu- ja tantsupeole. Ettepanek
kiideti heaks.
· Abivallavanem Kaarel Moisa
andis infot läbirääkimistest OÜ-ga
Pandivere Vesi. Läbirääkimiste sisuks oli valla osaluse suurendamine
51% osakapitalis. Nimetatu on otstarbekas projektide menetlemisel
Ühtekuuluvusfondi kaudu, kuna juhul, kui taotlus esitatakse vee-ettevõtja poolt, on võimalik taotleda käibemaksu tagastamist. OÜ Pandivere Vesi omanikud ei andnud nõusolekut valla osaluse suurendamiseks.

10. veebruaril 2004. a
1. Maaküsimused
Nõustuti
· Ärina külas asuva 15 401 m2
suuruse TIIGIÄÄRSE katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega
TIIT SINISALU‘le;
· Väike-Maarja aleviku Pikk 28
asuva 10-korterilise elamu aluse ja
selle teenindamiseks vajaliku maa
suuruse 1907 m2 kinnitamisega.
2. Hooldaja määramine
Otsustati määrata hooldaja ühele
vallakodanikule.
3. Ehitusloa väljastamine
Otsustati väljastada ehitusluba
Maria-Kristina Gråbergile põlenud
hoone lammutamiseks Jõeotsa maaüksusel Pikevere külas.
4. Korteri Lõuna 9-6 võõrandamine
Otsustati müüa korter aadressil
Lõuna 9-6 Väike-Maarja alevikus
Katrin Maadlale hinnaga 28 667.60
krooni.
5. Ametikorteri üürilepingu lõpetamine
Otsustati lõpetada Vaido Rego
ametikorteri aadressil Ehitajate tee 719 Väike-Maarja alevikus üürileping
alates 16.02.2004.
6. Informatsioon
· Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts andis ülevaate
Põhja-Saksa Ringhäälingu võttepäevast Väike-Maarja vallas.
· Jurist-nõunik Peeter Rahnik informeeris, et vald päris korteri Aia
tänaval. Otsustati korter kinkida Boris Metsmanile, vormistamiskulud
tasub uus omanik.
· Abivallavanem Kaarel Moisa
tutvustas Aavere hooldekodu taotlust tõsta Vao sauna pileti hinda. Vald
doteerib aastas 12 000 krooniga.
Lääne-Virumaa Päästeteenistus taotleb vallalt toetust 15 000 krooni tuletõrje paakautole rehvide ostmiseks.
Valla eelarvesse vahendeid planeeritud ei ole. Vallavanem Olev
Liblikmann tegi ettepaneku kaaluda
toetamist, sest sellest oleks kasu
maakonna lõunapiirkonna elanikele.
Enne lõplikku otsustamist uurida
naabervaldadega koostöövõimalusi
toetussumma jagamiseks.

17. veebruaril 2004. a
1. Maaküsimused
Nõustuti
· Koonu külas asuva 11,57 ha
suuruse SAHKERMANI katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega
ÕIE RAIDLA‘le;
· Väike-Maarja vallas Pudivere
külas ja Avanduse vallas Käru külas
asuvate TOMINGA katastriüksuste
jagamisega järgmiselt: Väike-Maarja vallas Pudivere külas asuv katastriüksus, mille nimeks saab TOMINGAPÕLLU, pindalaga 22,0 ha ja
Avanduse vallas Käru külas asuv
katastriüksus, mille nimeks jääb
TOMINGA, pindalaga 8,4 ha.
2. Väike-Maarja valla ettevõtlustoetuse määramise korra uus
redaktsioon (eelnõu vallavalikogule)
Otsustati esitada valla ettevõtlustoetuse määramise korra eelnõu kinnitamiseks vallavolikogu istungile.
3. Korterikomisjoni ettepanekute kinnitamine
Otsustati mitte nõustuda Kalev
Linnumäele, Aljona Sasmilile ja
Maret Vierlandile eluruumi üürile
andmisega, sest vallal ei ole sobivat
vaba elamispinda.
4. Projekteerimistingimuste
väljastamine
Otsustati väljastada Jaan Miglaile
projekteerimistingimused tahkesõnnikhoidla rajamiseks asukohaga Lepiku talu, Vorsti küla.
5. Kasutusloa väljastamine
Otsustati anda kasutusluba Mart
Lepiku külmpressitud taimeõli tootmisruumidele aadressil Tamsalu mnt
6, Väike-Maarja alevik.
6. Väike-Maarja valla teenistujate koosseisud ja palgamäärad
(eelnõu vallavolikogule)
Otsustati kehtestada vallavalitsuse teenistujate, valla asutuste ja struktuuriüksuste töötajate palgamäärad,
kelle palgamäär 31.12.2003.a seisuga oli kuni 4000 krooni (kaasa arvatud), alates 01.01.2004 ning vallavalitsuse teenistujate, valla asutuste ja struktuuriüksuste töötajate palgamäärad, kelle palgamäär 31.12.
2003.a. seisuga oli suurem kui 4000
krooni, alates 01.03.2004 a, esitada
määruse eelnõu kinnitamiseks vallavolikogu istungile.
7. Väike-Maarja valla 2004.
aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu vallavolikogule)
Otsustati viia sisse pärast eelarve projekti I lugemist toimunud muudatused sihtotstarbeliste tulude osas,
esitada vallaeelarve projekt vallavolikogule vastuvõtmiseks.
8. Peretoetuse maksmise jätkamine
Otsustati jätkata tagasiulatuvalt
peretoetuse maksmist vastavalt Lea
Mäesepa ettepanekule.
9. Informatsioon
· Vallavanem Olev Liblikmann tutvustas Väike-Maarja valla arengustrateegia ja -kava koostamise ajakava.
· Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts andis ülevaate
valdade talimängude läbiviimisest,
järgmisena on Väike-Maarja valla
korraldada Lääne-Viru maakonna
valdade talimängud märtsikuu alguses. Vallale on tehtud ettepanek toetada rahvusvahelist lilleseadevõistlust
Grand Deco 2004, mis toimub sel
aastal Palmse mõisas. Ettepanek ei
leidnud toetust.
Sõprusvalda Hausjärvile sõidab 1.
ja 2. märtsil valla 4-liikmeline delegatsioon, et uuendada koostöö- ja

sõpruslepingut.

23. veebruaril 2004. a
1. Maaküsimused
Nõustuti
· Väike-Maarja Vallavalitsuse
03.12.2002. a korralduse nr 530 ja
30.12.2003. a korralduse nr 547 kehtetuks tunnistamisega ja Ebavere
külas asuva 5,00 ha suuruse MÄEMURU maaomandi tagastamisega
ANN NIINEMETS‘ale;
· Ebavere külas asuva 0,05 ha
suuruse JALGRAJA maaomandi
tagastamisega
ANN
NIINEMETSale.
MÄÄRATI kompensatsioon
· MART TAMM‘ele õigusvastaselt võõrandatud Raigu 14 + Lit A14a maast tagastamisele mittekuuluva maa eest.
2. Vallavara võõrandamine
Otsustati kinkida Boris Metsmanile aadressil Aia 4-2 asuv korter
koos sinna juurde kuuluva pesuköögi
ja kuuriga, pärimisõiguse tunnistuse
vormistamisega seotud kulud ja kinkelepingu vormistamisega seotud
notaritasu tasub ostja.
3. Informatsioon
· Haridusosakonna juhataja Toomas Põldma andis ülevaate 1. märtsil algava lasteaia sünnipäevanädala
üritustest.
· Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts rääkis Jakob
Liivi 145. sünniaastapäeva tähistamisest 26. veebruaril Jakob Liivi
pargis ja muuseumis.

2. märtsil 2004. a
1. Maaküsimused
Nõustuti
· Koonu külas asuvate REHE katastriüksuste jagamisega järgmiselt:
katastriüksused, mille nimeks jääb
REHE, pindalaga 13,97 ha ja pindalaga 3,34 ha, katastriüksus, mille
nimeks saab SEPIKOJA, pindalaga
19981 m2 ja katastriüksus, mille nimeks saab REHE TEE, pindalaga
2513 m2;
· Kännuküla külas asuva vaba
põllumajandusmaa K-2 väljaarvamisega kasutusvaldusesse antavate vabade põllumaatükkide nimekirjast.
2. Sotsiaalkomisjoni ettepanekute kinnitamine
Otsustati kinnitada sotsiaalkomisjoni ettepanekud ühekordsete toetuste summas 11 350 krooni, koolilõuna ja lasteaiatoidu maksumuse
kompenseerimise ning toetuse eraldamisest keeldumise kohta.
3. Hoolduse lõpetamine ja hooldaja määramine
Otsustati 1) lõpetada kaks hooldust vastavalt hooldatavate taotlustele alates 1. märtsist 2004; 2) määrata hooldajad kahele vallakodanikule.
4. Bussiliini dotatsiooni määramine
Otsustati määrata OÜ-le Tapa
Autobussipark bussiliini nr 59 dotatsiooni 2004. a jaanuarikuu eest
summas 7814.25 ja veebruarikuu eest
summas 9898.05 krooni.
5. Kauplemisloa kehtetuks tunnistamine
Otsustati tunnistada OÜ-le Turva 03.09.2002. a väljastatud tähtajatu kauplemisluba nr 31 kehtetuks.
6. Volituste andmine
Otsustati anda maakorraldusosakonna juhata kt Gustav Saarele Diana Seepteri dekreet- ja lapsehooldus-

puhkuse ajaks volitused maakorraldusest tulenevate toimingute tegemiseks.
7. Informatsioon
· Abivallavanem Kaarel Moisa
informeeris lumelinna ehitamisest 3.
märtsil, osaleb ka vallavalitsuse
võistkond.

9. märtsil 2004. a
1. Maaküsimused
Nõustuti
· Raigu külas asuvate 17,23 ha ja
32,76 ha suuruste SALLA-PÕLLU
katastriüksuste ostueesõigusega erastamisega TOIVO KÜMNIK‘ule;
· Koonu külas asuva 3,33 ha suuruse KOPLIALE maaomandi tagastamisega TOOMAS SÕMER‘ile.
2. Ehitushangete väljakuulutamine
Otsustati kuulutada välja avatud
võistupakkumine Väike-Maarja
gümnaasiumi, hoolekande- ja tervisekeskuse ventilatsioonisüsteemi
ning Väike-Maarja lasteaia elektrisüsteemi ja sansõlmede renoveerimistööde teostaja leidmiseks, kinnitada pakkumiskutsedokumentide tasuks a´300 krooni, kuulutuse avaldame Virumaa Teatajas ja valla koduleheküljel.
3. Pedagoogide töötasustamise
alused ja palga alammäärad
(määruse eelnõu esitamiseks vallavolikogule)
8. märtsil toimunud volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekul tehti ettepanek tõsta koolidirektorite palgamäärasid 5% ulatuses
vaatamata õpilaste arvu vähenemisele ning luua palgakomisjoni moodustamise võimalus.
Otsustati esitada määruse eelnõu
koos lisaga volikogu märtsikuu istungile kinnitamiseks.
4. Noortekeskuse lahtioleku
ajad
Otsustati kinnitada Väike-Maarja noortekeskuse lahtiolekuaegadeks
esmaspäevast reedeni 14:00-20:00,
tunnistada kehtetuks vallavalitsuse
14.05.2002. a määrus nr 5.
5. Vallavalitsuse arvamuse andmine
Otsustati nõustuda keskkonnaministri määruse eelnõus “Ajutiste
piirangute rakendamine majandustegevusele väljaspool kaitsealasid asuvatel NATURA 2000 võrgustiku aladel” toodud seisukohtadega.
6. Informatsioon
· Abivallavanem Kaarel Moisa
tõstatas küsimuse õpetajate maja vundamendi edasisest saatusest: piirkonna elanikud on mures laste ohutuse
pärast. Kaarel Moisa ettepanek: anda
ASile Antaares õigus vundamendiplokid demonteerida, teisaldada vana
ehitusmaterjal ning ala tasandada.
· Haridusosakonna juhataja Toomas Põldma tegi ettepaneku esitada
valla kandidaadiks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatavale konkursile parima noorsootöö tegija väljaselgitamiseks Merje
Leemets Kiltsi loomelaagrite läbiviimise eest.
· Vallavanem Olev Liblikmann
kutsus kõiki osalema 16. märtsil toimuval kohtumisel Eesti Politseiameti
Ida Prefektuuri prefekti Kalev Prillopi ja teiste politseiametnikega õppekeskuse saalis.
· Jurist-nõunik Peeter Rahnik pakkus mõtlemiseks teema, kuidas realiseerida valla omandis olevat peremehetut vara, Aavere veskiveskit
(pakkumine, alghind).
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Algus lk 1
Integreeritud õppekeskuse loomine tähendab, et vaesematel vanematel ei ole vaja saata lapsi kuhugi kaugele, sest on teada, et kutsekoolidest
langeb õpilasi välja ka sellepärast, et
nad ei jõua maksta söögi-ja bussiraha. Kool ei kuulu ainult haridussüsteemi, vaid ka kohalikku sotsiaalsesse
infrastruktuuri, kool on igas riigis ka
sotsiaalsete probleemide lahendamise koht. Integreeritud kool on tähtis
regionaalpoliitiliselt, sest võimaldab
kutseõpet regionaalselt palju paremini planeerida. On võimalik luua omavalitsuse tasandil õpilastele õpivõimaluste tutvustamise ja nõustamise
süsteem, võimalusel kujundada piirkondlik kutsenõustamiskeskus.
Omavalitsus ei pea olema huvitatud
sellest, et kõik tema põhikooli lõpetajad jätkaksid pearaha saamise huvides kooliteed tema oma gümnaasiumis. Põhikooli vanemas astmes
on võimalik kutseeelne õpe ja nad
võivad jätkata kooliteed hoopis integreeritud koolis. Põhihariduseta
õpilaste üldhariduslikku taset on võimalik tõsta luues gümnaasiumi juurde kaugõppe õppevormi. Kolmeaastase kutseõppe edukalt läbinud õppuritele tuleb anda võimalus neljandal aastal likvideerida lüngad üldhariduses ja võrdselt gümnasistidega
konkureerida ülikoolidesse. Integreeritud kool tähendab õppimise võimaldamist ka erivajadustega lastele (
kutsekoolis puuetega lapsed ) lähtuvalt nende võimetest, luues sellega
neile võimalused edasiseks toimetulekuks elus. Edasises arengus on vaja
jätkata täiskasvanute koolitusega

mitmesuguste kursuste näol õppekeskuses õpetatavates valdkondades.
Ülaltoodu vastab ka riigikooli munitsipaliseerimise tingimustele, mis
on toodud Kutseõppeasutuse seaduse § 35¹. Kool peab oma tegevuse
valdkondades olema võimalikult
kirju ja pakkuma igale noorele
võimetekohast haridust.
Väike-Maarja vallas töötavad alates 01. 09. 1999. aastast kõrvuti hoonetes Väike-Maarja Gümnaasium
(munitsipaalkool) 10. 09. 2003. aasta seisuga 584 õpilasega ja VäikeMaarja Õppekeskus (riigikool) 10.
09. 2003. aasta seisuga 235 õpilasega, kus õpetatakse viies õppevaldkonnas. Mõlemad hooned on ühendatud poolelioleva galeriiga.
Väike-Maarja vallas on olemas
head eeldused integreeritud koolitüübi edukaks rakendamiseks:
· koolid paiknevad lähestikku
(ühendatud galeriiga);
· on olemas heatasemeline pedagoogiline personal, logopeediline ja
psühholoogiline teenindus;
· toimub koostöö kahe kooli vahel (õpetajate vahetus, ruumide kasutus);
· pikad hariduskeskuse traditsioonid;
· seoses gümnaasiumi põhikooliastmes toimuva õppekavade sisu diferentseerimisega on koostamisel
kutsealase eelkoolituse õppekava
põhikooli vanema (III) astme poistele – remondilukksepp, tüdrukutele
– kodundus;
· tingimused kooliväliseks tegevuseks;
· suhteliselt suur õpilaste kontsentratsioon;

· koostöö kohalike ettevõtjatega;
· koostöös Norra sõprusvalla
Sirdaliga on Norra välisministeeriumi panus kokku 2,7 miljonit krooni
puuetega õpilastele õpitingimuste
loomiseks;
· lõpetamisel on ühisprojektina
ühiselamu-õpilaskodu ehitus, gümnaasiumi õpilaskodu rajamine õppekeskuse ühiselamusse on otstarbekas seoses eeldatava Väike-Maarja
Õppekeskuse munitsipaliseerimisega.
Tänasel päeval on keskhariduse
tasemel kaks õppesuunda – akadeemiline üldkeskharidus, mille väljundiks on edasiõppimine kõrghariduse akadeemilisel suunal ja rakenduslik suund – kutsekeskharidus, mille
väljundiks on tööturg või edasiõppimine rakenduskõrghariduses. Sotsiaalne vajadus tingib kutsealase eelkoolituse põhikooli vanemas ja gümnaasiumi astmes. Kahe kooli koostöös näeme võimalust kutseeelse koolituse laiendamisele nii gümnaasiumi- kui ka põhikooli kolmandas astmes just õppekeskuses olevate õppevaldkondade materiaalsele baasile
toetudes. Juhtimise ühendamise korral rakenduvad ühes koolis gümnaasiumi riiklik õppekava ja kutseõppe
valdkondade õppekavad. Oluline on
õppekavade omavaheliste seoste väljaarendamine. Kutseõppe praktikabaasi osas tasub koopereeruda, sõlmida lepingud kutseõppeasutustega,
kus on kaasajastatud baas olemas.
2003. aasta sügisel alanud läbirääkimistel Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo ja Väike-Maarja valla vahel viisid lahkarvamustele Väike-Maarja Õppekes-

kuse saatuse osas (kuni võimaluseni
likvideerida Väike-Maarja Õppekeskus). Läbirääkimiste tulemusena lepiti kokku koolitusvaldkonnad, erialad (puhastusteenindus, kokk, infotehnoloogia, müüja) ja koolituskohtade arv (104). Nendes koolitusvaldkondades on olemas standarditele vastavad õppekavad, professionaalsed õpetajad, on olemas õppebaas.
Kaaluda tasub uue valdkonna –
maamajanduse taotlemist VäikeMaarja Õppekeskusesse, sest maal
tegutsevad ettevõtjad kurdavad vajaliku tööjõu puudust, seda ka Lääne-Viru regioonis. Praktikabaasi
osas, mis selles valdkonnas on kallis, pakuvad ettevõtjad omapoolseid
võimalusi, oma tehnika, materiaalse
baasi kasutamise näol. Siin võib kasutada võimalusel ka vabariiki juurutatavat õpipoisi mudelit, mis nõuab
heade juhendajate olemasolu. Võimalik on ka koostöö praktikabaasi
osa Säreveres asuva kooliga.
Integreeritud kooli üks koostisosi
on valmiv ühiselamu – õpilaskodu,
kus elavad koos nii kutse-kui üldharidust omandavad õpilased. Õpilaskodu on mõeldud sotsiaalset toetust vajavate perede laste abistamiseks, neile turvatunde loomise läbi
võimaluse elada ja õppida õpilaskodus ning omanda teadmisi Väike
Maarja Gümnaasiumi tavaklassis.
Valmivas hoone osas on olemas kõik
kaasaja nõuetele vastavad tingimused, sealhulgas on suurt tähelepanu
pööratud puudega õpilaste vajadustele. Õpilaskodu olemasolu võimaldab vastu võtta õpilasi väljastpoolt
oma valda ka gümnaasiumiklassi-

Väike-Maarja Õppekeskus
ootab 2004/05 õppeaastal
noormehi ja neide õppima
järgnevatele erialadele:
KESKHARIDUSE BAASIL
• müüja - õppeaeg 1 aasta
PÕHIHARIDUSE BAASIL – õppeaeg 3 aastat
• müüja
• arvutiteenindus – ka füüsilise puudega õpilastele
• puhastusteenindus
• kokk – õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud
Lihtsustatud õppekava alusel saab õppida puhastusteeninduse ja
koka erialal.
Dokumente võetakse vastu alates 01.juunist 2004
Võtke kindlasti kaasa
• lõputunnistus
• meditsiinilinetõend, mis lubab vastaval erialal töötada
• pass või ID kaart
• 4 fotot
Täiskasvanutele täiend-ja ümberõppekursused.
Koolil on korralikud õppeklassid, uus ühiselamu, võimla ja söökla.
KOOLI INFOPÄEV ON 22.APRILLIL 2004
Küsige lisainfot, asi on seda väärt!
Kooli aadress: Pikk tn 1A, Väike-Maarja 46202, Lääne-Virumaa
Tel 32 618 92, faks 32 618 75
E-post:
vmok@v-maarja.ee
Kodulehekülg:
www.v-maarja.ee/vmok

Arvutiteeninduse eriala
Arvutiteeninduse erialal valmistatakse ette infotehnoloogia tugispetsialiste (I), kes lahendavad oma organisatsioonis ITga seotud jooksvaid probleeme. Töötada võib ka tehnilise toe spetsialistina, HelpDeski tehnikuna ja
klienditeenindajana arvuti- või telekommunikatsioonifirmades.
Õpetatakse
arvuti kasutamist AO moodulite baasil;
personaalarvuti riistvara ja bürootehnikat;
arvutivõrke ja Internetti;
programmeerimist;
arvutigraafikat;
veebilehekülgede ehitust ja kujundamist;
erialast inglise keelt;
klienditeeninduse aluseid ja muud tarvilikku.
Kuna arvutite hulk kasvab kiiresti, on ITalaste teadmistega inimesed tööturul nõutud. Arvutiteeninduse erialal saavad õppida ka füüsiliste puuetega
inimesed. Neil on võimalus kohandada õppekava, eesmärgiga leida oma
võimalustele sobivaim rakendus tööturul.
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Õppekeskuses õpetatavate erialade tutvustus
Koka eriala
Koka eriala on juba ammustest
aegadest hinnatud. Kokka ei saa tänapäeval nimetada pelgalt köögitööliseks, hea kokk on looja, eksperimenteerija, kes ei tee üksnes toitu,
vaid loob elamust.
Kuhu on võimalik tööle minna?
Kokad töötavad koolides, haiglates, restoranides, lasteaedades, hotellides, kohvikutes ja mitmesugustes muudes toitlustusasutustes ning
turismiettevõtetes. Koolides, lasteaedades ja kiirtoitlustuskohtades töötavate kokkade töö on veidi lihtsaloomulisem kui näiteks restorani- ja
hotellikokkadel.

mingulisust ja kunstimeelt. Viimase
etapina asetab kokk toidu ja garneeringud taldrikule ja väljastab toidu
kas kelnerile või otse kliendile. Lisaks tavapäraste toitude valmistamisele katsetavad professionaalsed kokad aeg-ajalt ka eksootiliste ja senitundmatute roogade valmistamist.
Siin aitab kaasa teistest rahvustest
kokkadega suhtlemine ja kogemuste
vahetamine. Hea kokk valmistab toitu
kiiresti ja korrektselt. Koka välimus
ja töökeskkond peavad vastama rangetele hügieeninõuetele. Professionaalse koka tehtud toiduportsjonid
on ettenähtud suuruse ja kaaluga ning
kliendid jäävad toiduga rahule.

Kokatöö iseloomustus
Enne toiduvalmistamise alustamist
veendub kokk vajaminevate toiduainete olemasolus ja kvaliteedis. Kokk
tellib varustajalt otsakorral olevaid
toiduaineid. Ta valmistab ette (nt
marineerib, praeb, hautab, suitsutab,
keedab) ja tükeldab toorained. Sel ajal
kui põhiroog küpseb, valmistab kokk
toidu kõrvale kuuluvad kastmed ja
serveerimiseks vajalikud garneeringud. Toidu kaunis serveerimine on
kliendi seisukohast väga oluline – see
on kokatöös lõik, kus kasutada loo-

Koka töötingimused
Koka tööaeg sõltub toitlustusasutuse lahtiolekuaegadest, reeglina töötavad kokad vahetustega ja töögraafiku alusel. Kokal on tavaliselt käsil
rohkem kui üks töö korraga ja tähelepanu tuleb jagada mitme töölõigu
vahel. Oskuslik organiseerimine ja
kõikide pisiasjade meelespidamine
nõuab alguses üsna suurt vaimset
pingutust, kuid kogemuste kasvades
muutub see harjumuseks. Pidev püstijalu askeldamine, anumate tõstmine ja toiduainete töötlemine annab ka

parasjagu füüsilist koormust. Väga
tähelepanelik tuleb olla terariistadega ja kuumade pottide-pannidega
ümberkäimisel, sest kerged sisselõikamised ja põletused on kokkade
kõige sagedasemad tööõnnetused.
Kokale vajalikud teadmised,
oskused ja iseloomuomadused
Kokal peab olema erialane kutseharidus ja seda tõendav diplom või
tunnistus. Koka kogemuste ja oskuste alusel antakse kokkadele kategooria. Enesetäiendamise huvides korraldatakse kokkadele sageli täienduskursusi ja erialapäevi. Tervisliku seisundi tõenduseks peab kokal olema

tervisetõend, mis täidetakse regulaarse arstliku kontrolli põhjal.
Kokk käsitseb köögitehnikat ja
hoiab kõik vajalikud seadmed ning
abivahendid puhtad ja töökorras.
Erialaste teadmiste omandamiseks ja
uute trendidega kursisolekuks on
vajalik inglise- ja prantsusekeelse
kokandussõnavara valdamine. Looduse poolt kaasa antud omadustest
on kokale oluline hästiarenenud maitse- ja lõhnatundlikkus. Iseloomuomadustest peetakse kokale vajalikuks kohusetunnet ja korraarmastust.
Loomingulisus ja arenenud ilumeel
on igati tervitatavad.

Müüja eriala
Müüja on väga pika ajalooga pidevalt arenev eriala. Kaubandusettevõtted vajavad üha enam kvalifitseeritud, oma ala hästi tundvat ning
müüjatööd armastavat tööjõudu.
Väike-Maarja õppekeskuses hakati müüja eriala õpetama 2000. aastast. Vastu võetakse nii põhihariduse kui ka keskhariduse baasil õppijaid. Koolis on kaubanduse õppeklass, kus toimuvad praktilised õppused. Igal õppeaastal toimub ettevõttepraktika erinevates Lääne-Virumaa kaubandusettevõtetes. Paljud

õpilased on sooritanud praktika ka
mujal Eestis, näiteks Tallinna suurtes kaubanduskeskustes.
Meie parimad müüjaõpilased osalevad igal aastal vabariigi parima
müüjaõpilase kutsevõistlusel.
Neidude kõrval ootame õppima ka
noormehi, kes leiavad rakendust
müüjatena ehitus-, tehnika-, elektroonika- ja arvutikaupade kauplustes.

Puhastusteeninduse eriala
Eestis sai koristustöö kutsealaks
1990. aastate esimesel poolel, mil
algas ka puhastusteeninduse töötajate koolitamine. Tegemist on töövaldkonnaga, mille osatähtsus on hakanud tõusma. Tööandjad hindavad
järjest rohkem haritud tööjõudu ja see
esitab töötegijale üha uusi nõudmisi.
Koristusfirmade koduleheküljed kinnitavad, et peaaegu iga firma vajab
puhastusteenindajaid.
Väike-Maarja õppekeskuses hakati puhastusteeninduse eriala õpetama 1998. aastal. Sõpruskoolid Soomest on meile alati toeks olnud. Igal
aastal külastame Pieksämäe kooli,
kus meie puhastusteeninduse eriala
õpilased tutvuvad sealse koristamise ja tööoludega.

Puhastusteeninduse eriala õpilased käivad praktikal väga erinevates
asutustes: lasteaedades, koolimajades, hooldekodudes, puhastusfirmades jne. Meie praktikabaasiks on
järgnevad koristusfirmad:
Aastaaeg:
www.aastaaeg.ee
ESS Puhastus:
www.esspuhastus.ee;
CleanUp:
www.hot.ee/cleanup.
Praktilisi töid teeme ka koolimajas, meil on kaasaegsed töövahendid, koristusained ja masinad ning
soe ja hubane õppeklass.
PUHASTUSTEENINDUS ON
TULEVIKU ERIALA!
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Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonis
8. märtsil 2004. aastal toimus Väike-Maarja raamatukogus plaanipärane komisjoni koosolek. Külas oli
Koeru vallavolikogu kultuuri- ja
spordikomisjon.
Esmalt kuulati Väike-Maarja valla raamatukogu juhataja Irma Raatma
ülevaadet meie valla raamatukogude
ja AIPi tööst 2003. aastal. Irma
Raatma sõnul möödus eelmine aasta
töiselt. Suuremaid ettevõtmisi on olnud üsna sageli. Triigi raamatukogu
on uutes ruumides ja omab ka Interneti-ühendust. Kiltsi raamatukogus
Internetti veel ei ole. Väike-Maarja
valla raamatukogu liitus tänavu veebruarikuus uue URRAM-program-

miga, mis asendab seni kasutusel
olnud KIRJASTO-programmi.
Väike-Maarja õppekeskuse munitsipaliseerimisest informeeris haridusosakonna juhataja Toomas
Põldma. Väike-Maarja vald tegutseb
intensiivselt selle nimel, et VäikeMaarja õppekeskus munitsipaliseeritaks uueks õppeaastaks.
Väike-Maarja muusikakooli arengukava 2004.-2006. aastateks esitas
muusikakooli direktor Vallo Taar.
Väike-Maarja muusikakooli arengukava määrab kooli arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kaheks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Kava lähtub Väike-

Maarja muusikakooli põhimäärusest
ja kohaliku omavalitsuse arengukavast.
Väike-Maarja valla haridusosakonna juhataja Toomas Põldma esitas eelnõu valla põhikooli ja gümnaasiumi pedagoogide töötasustamise kohta. Eelnõuga kehtestatakse
valla koolide ja lasteaia pedagoogide
palga alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele.
Esitatud eelnõuga olid komisjoni liikmed nõus.
Informatsiooni talimängudest
edastas kultuuriosakonna juhataja
Ilve Tobreluts. Tore oli tõdeda, et
maakonna talimängud võitis Väike-

Maarja vald. Väike-Maarja kammerkoor on palunud vallal toetada koori
esinemisriiete soetamisel. Komisjon
soovitas võimalusel toetada 50 %
ulatuses küsitud summast.
Lõpuks toimus Koeru vallavanema, abivallavanema ning vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ja
meie valla juhtide ja komisjoni liikmete vaheline töine arutelu.
Ellen LOSSI,
vallavolikogu haridus- ja
kultuurikomisjoni liige

Väike-Maarja esindus käis Hausjärvil
1. ja 2. märtsil külastasid vallavolikogu esimees Indrek Kesküla, vallavanem Olev Liblikmann, volikogu
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Li-Ann Lehtmets ning kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Ilve
Tobreluts Hausjärvi valda Soomes.
Külaskäigu eesmärgiks oli uuendada ja täiendada koostöö- ja sõpruslepingut.
Leping kahe piirkonna –
Hausjärvi ja Väike-Maarja sõlmiti
vahel juba 1989. aastal, üle kahe aasta
enne Väike-Maarja valla moodustumist. 1994. aastal tehti sinna olulisi
täiendusi.
15 aasta jooksul on kahe valla vaheline koostöö olnud väga tihe, see
on ulatunud mitmetesse erinevatesse eluvaldkondadesse. Vastastikku
on käidud, nähtud, kohtutud, õpitud
üksteise kogemustest, osaletud kultuuri- ja spordiüritustel. Valla moo-

dustumise algusaastail oli meie vallavalitsusel ja –volikogul võimalus
põhjalikult tundma õppida Soome
omavalitsussüsteemi. Koolituste käigus omandati teadmisi ja oskusi,
millele tugineti omavalitsusliku elukorralduse loomisel Väike-Maarjas.
Õppereisid ja külaskäigud on aidanud mõlemal lepingupartneril teineteist hästi tundma õppida. Vastastikuse elu-olu põhjalik tundmine ja
mõistmine ning Hausjärvi rahva soov
Väike-Maarja arengule kaasa aidata
võimaldas sealsetel spetsialistidel
kaasa lüüa Väike-Maarja strateegia
kujundamisel ja valla arengukava
koostamisel.
Seekordse kahepäevase külaskäigu oluliseks osaks sai tutvumine
Riihimäel asuva piirkondliku kutseõppekeskusega. Saime põhjaliku ülevaate kooli toimimisest, finantseerimisskeemist, erialade valikuvõima-

Kuni su küla veel elab…
29. veebruaril toimus Keskerakonna noortekogu Väike-Maarja
klubi ja Väike-Maarja noortekeskuse ühisettevõtmisel vastlatrall Triigi
ja Avispea lastele. Üritus toimus Triigi küla mäel, kus iga osavõtjat ootas
kukkel ja soe tee.
25 last said osaleda kolmel alal:
kõige pikema ja naljakama liulaskmises ning meeskonnasõidus. Võistluskirg saavutas haripunkti just viimasel alal, kuna selleks ajaks oli aktiivsus haaranud ka lapsevanemaid.
Perekonnapead jagunesid kaheks
rühmaks: ühed jagasid oma mudilastega kelkusid ja lasid kilgates
mäest alla, teised elasid kogu hingest kaasa oma lastele, neid hõisetega saates.
Mida tehti, kui kelku ei olnud?
Nutikust külalastel igatahes jätkus.
Lähedal asuv Triigi külapood aitas
lõbutsemise probleemi lahendada ja

müüs soovijaile prügikotte. Neid kasutati kaitsva keebina või poeti kottidesse, nii et peanuppugi näha polnud. Üks kaval poiss sidus ema pesukausi külge nööri ning kasutas seda
kelguna.
Mäel olles tekkis ühtsusetunne. Oli
tore näha, millise innuga lapsed mäest
alla lasid, üksteisega suhtlesid, koos
naersid ja vanemad kaasa elasid. Pole
ju teab mitu aastat sellelaadset üritust korraldatud.
Vanemad ja lapsed avaldasid soovi ,et selliseid koosviibimisi võiks
veel toimuda. Arvan, et vastlatrall ei
jää viimaseks meie klubi poolt korraldatud külaürituseks, sest kuni küla
elab, elab Eestimaa.
Eesti Keskerakonna noortekogu
Väike-Maarja klubi esinaine
Siret KOTKA

lustest ja õpilaste kasutuses olevast
rikkalikust tehnilisest baasist.
Kuna Väike-Maarjas on just praegu päevakorral õppekeskuse munitsipaliseerimine, oli Riihimäe õppekeskuse külastamine igati õigeaegne
ja teretulnud. Küllap saab nii mõndagi seal nähtust-kuuldust ka meie
ümberkorralduste juures ära kasutada.
Osalesime vallavalitsuse koosolekul, külastasime lasteaeda, raamatukogu ja hooldekodu, tutvusime valla
planeerimistegevuse ja tehnikaosa-

konnaga, kuulasime ühiselt ülevaadet Soome osalemisest Euroopa Liidu projektides ning arutlesime edasiste koostöövõimaluste üle.
Hausjärvilt on Väike-Maarjasse
sel aastal külalisi oodata üldlaulu- ja
tantsupeo aegu. Sealsetel poliitikutel
on plaanis Väike-Maarjasse tulla
enne sügisel Soomes toimuvaid kohalikke valimisi, siis kirjutatakse alla
ka sõprus- ja koostöölepingu täiendustele.
Ilve TOBRELUTS

Põhja-Saksa Ringhäälingu võttegrupp filmis Väike-Maarja vallas
7. ja 8. veebruaril veetis Väike-Maarja vallas kaks tihedat tööpäeva
Põhja-Saksa Ringhäälingu võttegrupp. Huvi Väike-Maarja vastu tekkis juhuslikult saadud infost naisekandmisvõistluste kohta.
Teletegijate tähelepanu keskmesse tõusid mitmel aastal nii Eesti kui
Soome naisekandmisvõistlustel edukalt esinenud Äntu Farmi võistkonna liikmed Ivi, Janec ja Hardi Lõomets ning Ants Einsalu. Võttegrupi tarvis imiteeriti Müürikul naisekandmisvõistlust ning räägiti võistlusteks valmistumisest, kasutatavast riietusest ja muustki võistlustega
seonduvast. Tutvuti võistkonna liikmete teiste huvialadega: pikalt ja
põhjalikult filmiti Ebavere suusaradu ja Ants Einsalu kaunist suusatamistehnikat, Ivi Lõometsa juhendatud naiste aeroobikatundi VäikeMaarja rahvamajas ning Janec ja Hardi Lõometsa korvpallimängu Triigi spordihoones.
Osaühingu Äntu Farm ja Lõometsade pere kaudu tutvustati põllumajandusettevõtte elu ja raskusi, rõõme ja lootusi. Põhjalike intervjuude läbi kajastati erinevate põlvkondade arusaamu ja suhtumisi ning
ootusi Euroopa Liiduga liitumiselt.
Läbi naisekandmisvõistluste ekstreemsuse ja erilisuse enda jaoks
Väike-Maarja avastanud teletöötajad said siinse elu ja võimaluste tutvustamisel luua Saksa televaatajatele üsna ilmeka ja tõepärase pildi
Eesti kui tulevase Euroopa Liidu liikmesriigi maaelust. Intervjuust volikogu esimehe Indrek Keskülaga saadi kogu paikkonna kohta hea ja
terviklik ülevaade.
Võttegrupi eriliseks huviobjektiks oli admiral Adam Johann von
Krusensterniga seonduv ja Kiltsi loss. Kiltsist võeti kaasa olulist originaalmaterjali, et järgmiseks Eestis filmimise perioodiks selle teema tutvustamine põhjalikult ette valmistada.
Ilve TOBRELUTS

Väike-Maarja valla Infoleht
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Väike-Maarja valla sõnnikumajandusest
Sõnnikumajanduse probleemid on
Väike-Maarja vallas endiselt väga
suured. Kuna Väike-Maarja vald
asub Pandivere riiklikul veekaitsealal ning Pandivere nitraaditundlikul
alal, siis vajavad sõnnikumajanduse
probleemid täpset ja kiiret lahendamist.
Vastavalt veeseadusele peab loomapidamishoone, kus kasvatatakse
üle kümne looma, omama sõnniku
või virtsahoidlat. Meie vallas puuduvad pooltel farmidest nõuetele
vastavad hoidlad. Nõrgveega seotud
probleemid on lahendamata, vihmavesi pääseb vabalt kehva konstruktsiooniga hoidlasse ning imbub maapinda. Määrus “Veekaitsenõuded
väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja mineraal-

väetiste, sõnniku ning silomahla kasutamise ja hoidmise nõuded” sätestab järgmise tähtaja: kui sõnnikuhoidla kuulub 1. jaanuaril 2002. aastal kasutusel oleva loomakasvatushoone juurde, kus peetakse üle 5
loomühiku loomi, ja see asub nitraaditundlikul alal, tuleb veekaitsenõuded sõnniku- ja virtsahoidlale täita
1. jaanuariks 2006. aastaks. Sõnniku-, virtsa- ja silohoidlate täpsed
nõuded on esitatud nimetatud määruses ning lisaks veeseaduses.
Probleemiks on kujunenud sõnniku põllul hoidmine. Enamasti ei
vasta sõnnikuaunad kehtestatud
nõuetele ning nende asukoht võib
põhjavee seada ohtu. Sõnnikuaunasid ei kaeta vettpidavate materjalidega (turvas, põhk, muld, saepuru või

puitlaast), millest tingituna võib vihma- ja lumesulamisvesi auna laiali
uhtuda. Probleemne on sõnniku põllul hoidmine Väike-Maarja vallavalitsuse eelneva kooskõlastuseta. Vastavalt veeseadusele on lubatud sõnniku hoidmist põlluaunas kuni 2005.
aasta 1. jaanuarini vaid mahus, mis
ei ületa ühe vegetatsiooniperioodi kasutuskogust. Pärast nimetatud kuupäeva sõnnikut põllul aunas hoida ei
tohi! Seega peab sõnnikumajanduse
ümber korraldama.
Talvistel ja külmunud maaga perioodidel tuleb ette olukordi, kus sügisel põllule veetud sõnnik on jäänud kevadist sissekündi ootama.
Kevadise suurvee ajal võib selline
olukord põhjavee ohtu seada. Sõnnik tuleb võimalikult kiiresti mulda

viia. Talvel on lumele ja külmunud
maale sõnniku laotamine keelatud.
Kuna probleemid sõnnikumajandusega on suured ning tähtajad väga
lähedal, siis on lähiajaks kavandatud
loomakasvatushoonete sõnnikuobjektide kontroll. Palume loomakasvatusega tegelevatel ettevõtetel sõnniku käitlemisel järgida veeseadust
ja määrust “Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja mineraalväetiste, sõnniku ning silomahla kasutamise ja hoidmise nõuded”.

tule tegemisel tuleb lisaks käesoleva
määruse nõuetele järgida kohaliku
omavalitsuse volikogu kehtestatud
heakorraeeskirja ning metsa ja muu
taimestikuga kaetud alade kohta kehtestatud tuleohutusnõudeid.
Mitmes omavalitsuses on kehtestatud kalendaarsed tähtajad, samuti
Lääne-Virumaa Päästeteenistuse Häirekeskusele teatamise kord, et ei tekiks valesid väljakutseid.
Meie vallas on prahi (ja muude
jäätmete) põletamise kord reguleeritud heakorraeeskirjade punktiga 9.9.
(kinnitatud volikogus 28.05.2003).
Kui põletatava prahi hunnik on nii
suur, et kõrvalised isikud võivad seda
pidada tulekahjuks, siis palun teatage enne süütamist häirekeskusele te-

lefonil 112.
Mul on Teile palve: ärge lubage
oma alaealistel lastel (ka Teie juuresolekul) süüdata kulu või lõket. Lahtisel tulel on inimestele maagiline
mõju, lapsed on selles suhtes eriti
tundlikud. See võib hiljem väga valusalt kätte maksta. Näidake ja õpetage lastele, kuidas tuld piirata. Rääkige lahtise tule juures selle kasulikkusest ja kahjulikkusest. Rääkige ka,
kuidas nad peavad tegutsema, kui
kodus kogemata tekib tulekahju.
Loodan, et Teie abiga saame tulevikus punase kuke tiibu kärpida.

Joel RANDVEER,
keskkonnanõuniku kt

PRAHI PÕLETAMISEST
Kui minult küsitakse, kas kevadel
tohib kulu põletada, vastan alati eitavalt. See on keelatud siseministri 8.
sept 2000. aasta määruse nr 55 § 24
lg 9 nõudel. Kulu põletamine on lubatud keskkonnaministri 15. juuni
1998. aasta määruse nr 46 järgi. Kulupõletus on väga komplitseeritud.
Vaatame lähemalt, mis on tuleohtlik aeg. Tuleohtlik aeg algab kevadel pärast lume sulamist ja lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisega.
Tuleohtlik ala on metsa ja muu
taimestikuga (kuluhein, kadakas,
kanarbik, sookail, põõsasmaran,
kuivanud roog ja turbapinnas)
kaetud ala.
Tuleohtlikul ajal ja tuleohtlikul alal
on KEELATUD:
1. Suitsetamine, v.a selleks ettevalmistatud kohas.
2. Lõkke tegemine, v.a selleks ettevalmistatud kohas.
3. Raiejäätmete vm risu (tuleohtlikud olme- ja tööstusjäätmed, kuivanud taimestik) põletamine, va mineraalse pinnasega alal, mil maapind
on vihmast märg.
4. Kulu põletamine, v.a kevadel
esimese kahe nädala jooksul pärast
lume sulamist keltsalt päästeasutuse
häirekeskuse teadmisel. Kulu võib
põletada päeva ajal tuulevaikse või
kergelt tuulise ilmaga.
5. Rohket suitsu tekitava risu,
põhu jms põletamine, v.a juhul, kui
sellest on valehäire vältimiseks päästeasutuse häirekeskust eelnevalt informeeritud.
6. Muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

Tegelik elu on näitab, et me ei oska
kulu põletada ja tuli väljub kontrolli
alt. Vastavalt 1. septembrist 2002.
aastal kehtima hakanud karistusseadustikule võib sellele järgneda rahatrahv: eraisikule 18 000 krooni ja
juriidilisele isikule 30 000 krooni.
Mõtelge sellele, enne kui süütate tiku.
Kui kulu on kokku riisutud, siis
on see praht. Prahi põletamine on
küttekoldevälise tule tegemine, mis
on täpselt kindlaks määratud siseministri 14. nov 2000. aasta määrusega
nr 68.
Vaatame seda lähemalt:
P 86 Põlevmaterjali prahti võib
põletada... objektil tuule kiirusel kuni
1,5 m/s selleks kohandatud mittepõleval alusel või kuivanud taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tuletöö üle järelevalvet teostava isiku
juuresolekul. Avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt
kooskõlastama kohaliku päästeasutusega.
P 87 Prahi põletamise ja lõkke
tegemise koht objektil peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m
kaugusel metsast. Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mistahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel.
P 88 Pärast prahi põletamist ja
lõkke või muu küttekoldevälise tule
tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või
mulla või liivaga katmise teel.
P 89 Mistahes küttekoldevälise

Olavi LOSSI,
tuleohutusejärelevalve juhtivinspektor

Te a d e
5. kuni 30. aprillini on eraisikutel võimalus
SUUREMÕÕTMELISED JÄÄTMED,
mis ei mahu prügikonteinerisse,
üle anda Tamsalu mnt 1 valla majandusosakonna (end EPT hoovi)
territooriumil asuvale piiritletud alale.
Vastu võetakse ainult vana mööblit, televiisoreid, külmkappe, olmetehnikat, elektripliite jmt.
Erijuhud kooskõlastada keskkonnanõunik Joel Randveeriga tel
3295769, 56687763. Vallaelanikele on jäätmete üleandmine tasuta.
Väike-Maarja Vallavalitsus korraldab
mitmekorteriliste elamute juurest
KOKKU RIISUTUD LEHTEDE JA
OKSTE TASUTA ÄRAVEO.
Lehed ja oksad peavad olema eraldi hunnikutes ja tee ääres.
Kui hunnikud on segi või sisaldavad olmeprahti, siis äravedu ei tehta.
Transpordisoovist andke teada telefonil 3261593 (iga päev kell 7.0019.00, lõuna 13.00-14.00).
Äravedu toimub tööpäevadel.
Info veojärje kohta 3261405, 5211262.
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Üle pika aja valmis
laste rõõmuks VäikeMaarjasse lumelinn

LUMELINN JA LUMEMEMME MM 2004
3. märtsi lõunatunnil kogunes trobikond lapsi Väike-Maarja rahvamaja juurde “Lumememme meistrimängudele”.
Jaguneti kõlavate nimedega
võistkondadeks ja kibekiire ehitustegevus või alata. Kuna tuisulumi ei tahtnud lasta ennast
voolida, tuli Terjel (suur tänu
talle abi eest!) kastekannudega
vett tassida ja lund niisutada.
Ehitajate vahel sagisid kompvekikorvidega lumememmed
Leena (Maie Blaat) ja Joosep
(Sirje Lippasaar), kes kuulusid
ka üriisse.
Valminud lumememmed,
kilpkonnad jm figuurid said isikupärased ja kenad. Kõik võistkonnad jäädvustasid end koos
taiesega fotole. Parimate väljaselgitamine oli raske, sest kõik
lapsed olid tublisti vaeva näinud.
Esikohatort läks võistkonnale Lumemehikesed, kes ehitas
neli väga kelmikat lumemeest.
Teise koha tordi võitsid Ässad, kelle kaunilt vormitud kübara ja prillidega kilpkonn pälvis kõigi tähelepanu.
Kolmandat-neljandat kohta
jäid jagama võistkond Draakon,
kelle mootorsaan nägi väga tõepärane välja ja võistkond Väike-Maarja Lumememm, kelle

voolujooneliseks voolitud lumememm oli saanud trukkidest
silmad-suu, nööbid. Need võistkonnad said auhinnaks suured
okolaaditahvlid, väikesed ehitajad mälestuseks tänukirja ja
külma peletamiseks sooja teed.
Edasi kandus tegevus rahvamaja taha spordiväljakule. Mitu
tundi askeldas 15 võistkonda
tuult trotsides ebamääraste lumehunnikute kallal. Üsna pea
hakkasid ideekavandid kuju
võtma ja nagu võluväel kerkis
3. märtsi tuisusel pärastlõunal
Väike-Maarjasse lumelinn.
Kindlasti said kõik “ehitajad”
kogemuse, kuidas ühise lõppeesmärgi nimel koos tegutseda.
Rõõmsat meelt ja leidlikkust
jätkus küll igale lumekünkale.
ürii (lumememmed, Eva, Merike, Ants, Terje, Eve, Mary) töö
osutus jälle üsna raskeks. Hindasime valminud objekte kümne palli süsteemis. Mõned lumemäed olid kujunduselt kaunimad, mõned funktsionaalsemad.
Ette rutates võin öelda, et järgmisel päeval “linna” üle vaadates, olid lasteaialapsed I koha
saanud töö kukil lausa liujärjekorras. Väga populaarsed olid
ka “Eesti juust”, “Vulkaan” ja
“Elevant” oma mõnusate liuradade poolest.

Auhinnad jagunesid järgmiselt:
I koht – 12. kl poisid; II koht
– 8.a kl; III koht - õppekeskuse
16.,14.,24. õppegrupp; IV koht
- õppekeskuse infotehnoloogia
õppegrupp; V koht - õppekeskuse 12., 15. õppegrupp.
Eripreemia: valla võistkond –
kõige rõõmsama näoga liumägi
(“Elevant”);
Võileivamaffia (segavõistkond 9. - 10. kl) – kõige kaunimalt viimistletud kuju (“Kala”).
Kogu päeva jooksul toimus ka
õnneloos, mille kingid panid
välja Georgi söögituba, Ammemäe pood ja rahvamaja. Aitäh
neile!
Lumelinn on töömahukas ettevõtmine – raske leida õiget
ilma ja ehitusaega. Siiski loodame, et juba kevadiselt särava
päikese all saab veel küllalt
kaua lumerõõme nautida. Toogu lumelinn liulaskjatele ainult
rõõmu, mis ju oligi kogu ürituse eesmärk.
Mary TAMMET,
rahvamaja dekoraator

Väike-Maarja rahvamaja tänab kõiki, kes linna loomisele
kaasa aitasid. Väga tublid olid
algkooli õpilased, kes askeldasid innukalt ja tulid töödega kenasti toime!
Kõige suurem tänu mahukaid
töid teinud võistkondadele.
Võitjameeskondade kõrval on
kiidusõnad ära teeninud 5ndate
klasside võistkonnad kui noorimad kujudemeistrid.
Platsi ettevalmistustööde ja
lumevarude kohalevedamise
eest suur tänu valla ja õppekeskuse tehnikaosakondadele ning
Väike-Maarja päästekoolile.
Tuhat tänu teile, Heigo Masing ja Jüri Rebane! Sada
sõbrasõna Sirje Lippasaarele ja
Maie Blaatile meeleolu loomise
ja abistamise eest. Eva Kaupmees ja Ants Rikberg – tänu tubli toetuse eest!
Aitäh üriile, kuhu kuulusid
lisaks eespool nimetatutele
Mary Tammet, Merike Kolde,
Eve Hein ja Terje Sikk.
Auhinnatordid valmisid õppekeskuse kondiitrite käe all.
Olid maitsvad! Õnneloosi kinkide eest täname Georgi söögituba ja Ammemäe poodi.
Lõkkemeister Ivar Lass meelitas elava tulega ja paraja soojaannusega. Tänu ja kiidusõnad
õpetajatele ning kursuste juhendajatele, kes õpilastega ehitustegevuses osalesid. Täname
õpetajaid, kes tegid lumelinna
ehitusele reklaami ja soovitasid
õpilastel aktiivselt kaas
lüüa. Rõõmu valmistas, et vallavalitsus tuli välja oma meeskonnaga.
TÄNAME! RÕÕM ON
MEIE KÕIGI POOLEL!
Mare TAAR
Oi, mis saginat ja oh seda juttu lumelinnak kerkib ruttu.
Küll proovivad ja pusivad,
need laste käed on usinad.
On palju lõbu ning südikust,
võrdsed on nii poisid kui tüdrukud.
Väljak täis on kilkeid ja naeru
Oi, lapsed, vara veel on hõisata
praegu!
Kerkivad uhked kujud ja majad,
suured lossid ja kõik, mida vajad.
Sooja teed saad rüübata
ning suurest rõõmust hõigata.
Lumememmed – eit ja vaar
on staadionil tore paar.
Nad platsil ringi vaaruvad
ja näpunäiteid jagavad.
Kui meistritööd on valminud,
ürii neid kaend ja vaaginud.
Raske otsus on nende töö.
Kelle teos kõik teised üle lööb?
/ MAIE BLAAT /
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KULTUURIKALENDER
Väike-Maarja rahvamajas

Väike-Maarja noored
muusikud käisid
Lätis Dobele festivalil
6. ja 7.veebruaril viibis Väike-Maarja vaskpillikvintett
Dobeles regionaalsel akordionimuusika festivalil. Miks puhkpillid akordionifestivalil? Nemad olid kutsutud festivalikülalisteks, et oleks vaheldust. Ja
küllap nad täitsid eesmärgi ja
ootused, sest oma etteastega teenisid noored tohutu aplausi.
Enne festivalilaval esinemist
andsid muusikud kaks kontserti täissaalile Dobele gümnaasiumis, kus neid võeti väga soojalt
vastu.
Festival toimus Dobele kultuurikeskuses ja oli väga hästi
korraldatud. Nauditav oli akordionimuusika kõrge tase.
Meie kvintett esines koosseisus: Taavi Taar (I trompet), Tõnis Vilu (II trompet), Kristiina
Jürna (I tromboon), Siim Kalter
(II tromboon) ja Anti Taar (tuuba).

Esimene päev lõppes ühises
tantsuringis läti noorte muusikutega. Suheldi ja loodi uusi
tutvusi. Teisel päeval esinemisi
ei olnud, siis tutvustasid kohalikud noored Dobele linna vaatamisväärsusi. Ühiselt sõideti ka
Riiga, kus imetleti vanalinna.
Lahkumislõuna, hüvastijätukallistused … Ja siis tagasi Eestisse, kodusesse Väike-Maarjasse.
Meeldejäävad päevad ja toreda vastuvõtu korraldas Dobele
muusikakool ning selle väsimatu direktor Mara Rozenthale.
Aprillis sõidab vaskpillikvintett viiepäevasele kontsertreisile Rootsi, kus esinetakse sealsetes koolides ja kirikutes.
Vallo TAAR,
Väike-Maarja muusikakooli direktor

Muusikakooli klaveriõpilased
olid edukad
28. veebruaril toimus Rakvere muusikakoolis maakonna
muusikakoolide klaveriõpilaste konkurss, milles osalesid
kuue kooli klaverieriala õpilased. Väike-Maarja muusikakooli
noored pianistid olid edukad.
Auhinnalised kohad pälvisid
järgmised õpilased:
Meriliis Sakk II klass II koht
Roland Talvar IV klass III koht
Helina-Victoria Kruup
V klass II koht

Hästi esinesid ka Moonika
Suur (II klass) ja Grete Marjapuu (III klass).
Tänusõnad kuuluvad kindlasti ka õpetajatele Irina Fedotovale, Valve Libesele, Rutt Vilule ja Raivo Naritsale.
Lähenemas on vabariiklik
keelpilliõpilaste konkurss, milles osaleb ka meie kooli õpilane Tauno Vilu. Hoidkem pöialt!

Märts
19. märtsil kell 20.00 - DISKO, DJ Zwilling
21. märtsil kell 15.00 - klubi HÄRMALÕNG peoõhtu, esinevad klubi isetegevuslased ja lasteaia rahvapilliansambel
23. märtsil kell 18.00 - TAIMESEADEKURSUS “Kevadised
seaded ruumikujunduses” (vajalik eelregistreerimine)
24. märtsil kell 16.45 - muusikali “Grease” ühiskülastus
Tallinna Linnahalli
25. märtsil kell 14.00 - vaheaja MÄNGUDE PÄEV lastele
(vajalik eelregistreerimine)
26. märtsil kell 20.00 - DISKO
27. märtsil kell 20.00 - PEREKLUBI õhtu, esinevad
kõhutantsijad ja teised üllatajad, tantsuks ansambel Ma&W
30. märtsil kell 18.00 - TAIMESEADEKURSUS “Kevadised
seaded ruumikujunduses” (vajalik eelregistreerimine)
31. märtsil kell 16.45 - etenduse “Finis Nihil” ühiskülastus
Eesti Draamateatrisse
Alates 25. märtsist jalutussaalis Kalju Suure FOTONÄITUS.
Aprill
3. aprillil kell 19.00 - Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühenduse 10. aastapäeva pidu, esineb Uno Kaupmees
15.-18. aprillil - vaskpilliansambli KONTSERDID Rootsis
18. aprillil kell 13.00 - laste lauluvõistlus POPP-TIPP-TÄPP
2004, suurepärane kontsert kodukandi parimatelt noortelt
lauljatelt, üllatusesinejad
22. aprillil kell 11.30 - teatri Mäng lasteetendus “SAABASTEGA
KASS”
24. aprillil kell 20.00 - PEREKLUBI hooaja lõpuõhtu
25. aprillil kell 15.00 - Härmalõnga klubi hooaja lõpuõhtu
30. aprillil kell 19.00 - volbriöö NÕIASABAT
30. aprillil kell 22.00 - DISKO
Mai
1. mail - Väike-Maaja pasunakoori KONTSERT Rakvere
promenaadil
6. mail - etenduse “Mesimees” ühiskülastus teatrisse
Vanemuine
8. mail kell 13.00 - maakondlik peoõhtu “Vanaema helde,
lahke”
12. mail kell 16.00 - BEEBIDE pidu
21. mail kell 18.00 - muusikakooli lõpetajate aktus
22. mail kell 19.00 - KONTSERT “Kammerkoor – 20”
23. mail kell 15.00 - PUHKPILLIDE PIDU, Väike-Maarja
pasunakooril on külas puhkpilliorkester SAKU.
29. mail XVII PANDIVERE PÄEV, kontserdid isetegevuskollektiividelt ja muud huvitavat, kell 18.00 saate “LAULGE
KAASA” lindistus, kell 21.00 PEOÕHTU ansambliga
31. mail kell 17.00 - MUUSIKAKOOLI kontsertaktus
Juuni
12. juunil kell 22.00 - DISKO
22. juunil kell 21.00 - JAANIÕHTU
23. juunil kell 11.30 - võidupüha tähistamine vabadussamba
juures, esineb pasunakoor
28. juunil - ÜHISKONTSERT, Väike-Maarja pasunakooril on
külas orkester Norrast.
29. juunil - ÜHISKONTSERT, segakooril Helin on külas Lier
kammerkoor Norrast.
Rahvamaja fuajees FOTONÄITUS
Kiltsi rahvamajas
7. mail kell 18.00 - emadepäeva KONTSERT
Info telefonil 326 1837
* * * * * * * * * *
Väike-Maarja rahvamajas
pühapäeval, 18. aprillil kell 13.00
laste lauluvõistlus

POPP-TIPP-TÄPP 2004

· Teie ees valla parimad laululapsed
· selguvad 2004. aasta tipud
· publik annab hääle oma lemmikutele
· üllatuskülalised
· avatud on kohvik
· pääse 15 krooni, lastele tasuta

10

Väike-Maarja valla Infoleht

Esmaspäev algas suure sünnipäevapeoga lastele. Loomulikult oli suur-suur tort, ühislaulmine ja klounid, kes meisterdasid ja
kinkisid igale lapsele lõbusa õhupalliloomakese.

Lasteaia sünnipäevapidu
Esmaspäeval, 1. märtsil oli Väike-Maarja lasteaial suur juubel,
meie maja sai 20aastaseks.. Pidustusi jätkus terveks nädalaks ja
kõik läks kenasti korda.
Täname kõiki, kes meie sünnipäevapeo rõõmu jagasid!
Väike-Maarja lasteaia pere
Olla seal, kus oled olnud,
tulla sinna, kust oled kord läinud
on nii soe ja südamlik tunne.
Soovin lasteaiale palju, palju õnne!
Töötan praegu Tallinnas samuti lasteaias ja meenutan VäikeMaarja lasteaeda väga positiivsete mälestustega ja südamesoojusega, sest siin oli palju head ja elu inimlähedasem kui linnas. Lasteaednikud on alati olnud loovad ja nii oli juubelikontsertki fantastiline.
Soovin kõigile endistele töökaaslastele ja praegustele töötajatele ikka tervist, jõudu, sära silmadesse ja lapsi lasteaeda!
22 aastat Väike-Maarja lasteaias töötanud Ulla Kruup
Neljapäeva, 4. märtsi hommikupoolikul käis meil külas VäikeMaarja gümnaasiumi algkoolimaja näitering pr Liidia Arumäe juhendamisel, külakostiks kaasas näidend “Kiusupaha Tuul”. Väikesed näitlejad olid tõelised professionaalid. Lastele meeldis peategelane Kiusupaha Tuul oma vallatute vempudega ning see,
kuidas õpetaja Sokk oma habemelt nõu küsis.
Saime vaatemängust positiivse laengu ja tõeliselt hea elamuse!
Aitäh esinejatele!
Teise rühma lapsed ja õpetaja Maire Õmmik
Neljapäeva pärastlõunal käisid lasteaias kontsertesinemisel
Väike-Maarja muusikakooli lapsed, keda konfereeris õpetaja Vallo
Taar.
Nii nagu alati, istus sõimerühm esimeses reas. Siginat-saginat
jagus täpselt nii kauaks, kui algas esimene etteaste. Koos kauni
muusikaga saabus saali hiirvaikus.
Pisikesed poisid-tüdrukud jälgisid esinemist lausa ammuli sui.
Sedavõrd põnevad
olid pillid ja ilus oli
muusika, mida nendel
mängiti.
Aitäh esinejatele ja
nende õpetajatele!
Sõimerühma
õpetaja Jaanika
Ojala

Kolmapäeval – “Terve vald oli kokku aetud, kihelkond kokku
kutsutud...” Seekord kostitasime külalisi suure-suure tordiga.

Uuendusliku, rabava ja pisarateni naerutava “Tuhkatriinu” versiooniga astusid ette õpetajad.
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Teisipäev, 2. märts oli lasteaias lastevanemate
päev.
Enne lahtiste uste päeva oli viieaastaste rühmas palju küsimusi:
- Miks uksed lahti peavad olema?
- Kas minu ema võib ka lasteaeda tulla?
- Miks ema peab lasteaeda tulema?
Mõni teatas, et ema on päeval tööl, aga õhtul
tuleb ühisele peole.
Saabuski pidupäev. Kohale tulid emad, kelle töö
seda võimaldas. Oli tore koos hommikuringis
laulda ja karu Otto lugu kuulata. Ka töövihikute piltide värvimine ja tähtede kirjutamine oli
põnevam, kui ema vaatas ja lauamänge oli lõbus mängida. Väga huvitav oli saalis tapeedile
ühispilti maalida - laps ei teadnudki, kas ema
üldse oskab pintsliga joonistada.
Emad on meil toredad! Täname Tairi, Markuse ja Natali emasid, kes korraldasid toreda ennelõuna Ebavere kelgumäel! Vahva, et päeva
lõpetuseks tulid kõik vanemad ühispeole ja vaatasid laste näitemängu.
Kohtumiseni uutel üritustel!
Neljanda rühma lapsed ja õpetaja Kaja Teder

Arenev küla – targad tegijad
Lääne-Virumaa külad on ärganud.
Järjest moodustatakse uusi külaseltse. Tänaseks on paljud külad jõudnud oma arendustöös tasandile, kus
ei piisa enam üksikutest projektidest.
Tunnetatakse vajadust süsteemselt
analüüsida küla senist arengut ja tänast olukorda.
Küla on inimeste elupaik ja neile
on oluline, millise küla nad jätavad
oma lastele ja lastelastele.
Sel eesmärgil on paljudes külades
ja piirkondades valminud arengukavasid, mis ongi elanike kokkulepe
küla tulevikust. Külarahvas, kes on
oma tulevikus kokku leppinud, suudab palju ära teha. Arengukava koostajad on külaelanikud ise oma erinevate teadmiste ja kogemustega, kuid
ühise huvi ja eesmärgiga arendada
külaelanike koostööd kohaliku elukvaliteedi parandamisel.
Siinjuures annaksin neile, kes arengukava koostamisega alustanud või
kavatsevad seda teha, mõningaid juhtnööre.
Igasuguse planeerimise aluseks on
ülevaade hetkeolukorrast. See tähendab, et tuleb teha kohalike võimaluste revisjon. Järgmiseks sammuks on
käesoleva olukorra analüüs, mille
käigus arutletakse neljal teemal:
- meie küla tugevad küljed;
- meie küla nõrgad küljed;
- meie küla tulevikuvõimalused;
- meie küla ohustavad tegurid.
Arengukava koostamise põhiline
eeltingimus on küla arengu põhisuundade kindlakstegemine, sest see
määrab kogu edasise tegevuse. Neid
suundi võib olla mitu, sest erinevate
külade puhul on võimalused lihtsalt
liiga erinevad, näiteks:
- Kas tahame turiste või puhkajaid ligi meelitada? Kas meil on mi-

dagi näidata, millegagi turisti meelt
lahutada, teda majutada, süüa anda?
- Kas soovime pakkuda turvalist
ja õdusat elukeskkonda?
- Kas arendame ettevõtlust? Kaalume, millised on külas ettevõtluse
arendamise võimalused (hooned, maa
ja inimesed ning nende teadmised ja
oskused).
- Kas arendame põllumajandust?
Tuleks analüüsida, kuidas ja millises vormis põllumajandusega jätkamine oleks otstarbekas.
- Kas meie küla on spordi- või
meelelahutuskoht (suusa-, matka-,
orienteerumisrajad, ujumisvõimalused, supelrannad, laulu- ja tantsuplatsid jne)?
- Kas tahame säilitada senist elukorraldust? Ka see võib arengukava
eesmärk olla. Kui praegune elukorraldus ennast õigustab, pole vaja seda
muuta.
Täiesti võimalik on situatsioon,
kus vanamoodi jätkata ei tahaks, kuid
hetkel pole ka eeldusi järsuks suunamuutmiseks. Kui antud etapil mingit strateegilist arengusuunda välja
pakkuda ei saa, siis peab arendama
olemasolevat. Kogu külaelu aluseks
on kolm peamist valdkonda: inimesed, elukeskkond ja pakutavad ning
vajatavad teenused. Kõik valdkonnad on tugevasti läbi põimunud ja
nende omavahelisi suhteid tuleb arvestada. Nii tulebki küla arengukava
koostamisel lähtuda oma küla inimestest ja nende vajadustest.
Olge oma küla arengukava koostamisel võimalikult aus ja võimalikult objektiivne. Ärge kujutage asju
liiga süngetes värvides ega ilustage
üleliia. Teie arengukavast peab ka
viletsa lähtepositsiooni puhul jääma
mulje, et asi on küll halb, kuid mitte

lootusetu. Hea abimees on arengukava koostamise käsiraamat, mida
saab osta Virumaa Lootuse kontorist (Kreutzwaldi 5, roheline maja
hoovis, tel 324 0166), see maksab
50 krooni. Virumaa Lootusest saab
ka konsultatsiooni ja infot.
Virumaa Lootusel on praegu käsil
kaks projekti: “Arenev selts” KOPi
rahastamisel ning “Koostöö ja partnerlus kogukonnas”. Esimese eesmärgiks on arendada organisatsiooni juhtimise oskust, kirjutada ja ellu
viia projekte ning koostada ja rakendada organisatsiooni strateegiat.
Teise projekti “Koostöö ja partnerlus kogukonnas” (rahastajaks
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit) eesmärgiks on mõelda ja rääkida kaasa
kogukondade arengueelduste ja takistuste teemadel toimetulekuks maapiirkondades koostöös erinevate sektoritega.
Mõlema projekti õppused-arutelud toimuvad maakonna neljas erinevas piirkonnas kella 10-16-ni. 15.
aprillil on projekti “Arenev selts”
Simuna rahvamajas, kuhu oodatakse Laekvere, Rakke, Avanduse, Tamsalu ja Väike-Maarja valdade mittetulundusühingute juhte.
Projekti “Koostöö ja partnerlus
kogukonnas” õppused toimuvad

aruteluna. Arutelule palume igast
omavalitsusest paar esindajat mittetulundusorganisatsioonist, sama palju kohalikke ettevõtjaid, külaliidreid,
vallajuhi, maavalitsuse esindaja, ministeeriumi esindaja ja Riigikogu liikmeid. Väike-Maarja valla esindajad
saavad osaleda 6. mail Vinni vallamajas toimuval arutelul, kuhu palume ka Rakvere ja Vinni valla huvilisi.
Loodame, et kõnealune projekt
aitab fikseerida kogukonna olulisemaid probleeme, viib neid koos võimalike lahendustega otsustajateni,
motiveerib ühisarutelude kaudu koostööle maavalitsuse, omavalitsuste ärisektori ja kolmanda sektori esindajaid ning aitab Euroopa Liidu fondide investeeringuid kogukonda tuua.
Samas toetab vallakodanike enesekindlust, aitab muuta eluhoiakuid,
võimaldab tunda end täisväärtusliku
kogukonnaliikmena, seega annab
maainimesele elujõudu ja kindlustunnet maal toimetulekuks.
Peatse kohtumiseni aruteludel
ning meeldivat koostööd soovides
Hilma MÄNNIK,
MTÜ Virumaa Lootus juhatuse
esimees

Ostan Väike-Maarjas 2-3 toalise ahiküttega
KORTERI. Üksik vanainimene võib ühte tuppa
edasi elama jääda (vastavalt ostu-müügi lepingule).
Lähematel aastatel korterit ostja poolt elamiseks ei
kasutata.
Info telefonil 55 968 611.
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VÄIKE-MAARJA RSK TEATAB
Eesti Vabariigi valdade
XII talimängud
Esmakordselt toimusid
valdade talimängud VäikeMaarjas. Nende ettevalmistamine nõudis palju tööd.
Õnneks kujunes koheselt
välja meeskond, kes võttis
selle enda õlule. Korraldustoimkonda kuulusid:
Indrek Keskküla, VäikeMaarja vallavolikogu esimees;
Olev Liblikman, VäikeMaarja vallavanem;
Kaarel Moisa, majutus;
Valter Pugonen, toitlustamine;
Ants Rikberg, peakohtunik;
Ilve Tobreluts, peasekretär;
Raul Kütt, suusatamise peakohtunik.
Abilisi oli palju. Kõigile
suur tänu tehtu eest!
Üritus läks korda, organisatoorselt sujus kõik hästi.
Meiega jäid rahule nii EMSL
Jõud esindaja Matti Reiman
kui ka võistlejad. Eriti tõsteti
esile suusatamise head korraldust.
Talimängudest võttis osa
68 valda. Väike-Maarja platseerus nende hulgas kõigi
aegade kõrgeimale, viiendale kohale.
Meie valla koondvõistkonnad
Kabe
Birgit Võidala
Alfi-Engelvels Hinnsosaar
Boris Matvejev
Lauatennis
Inna Mar alova
Mihkel Niinemets
Väino Stoltsen
Tarmo Rebane
Korvpall
Sven Pugonen
Andri Part
Marek Suits
Indrek Kesküla
Ants Rouhijainen
Rando Raadik
Rait Oraver
Indrek Aksel
Jaanus Valk
Suusatamine
Sandra Kullas
Urmas Kullas
Tiit Sinisalu
Toomas Kaaleste
Ants Einsalu
Ants Rikberg
Grete Ling
Gerli Pomerants
Ivar Vaab
Allan Lja in
Laur Läänemets
Indrek Mägi
Erik Veskioja
Allar Adamson
Rain Kuldjärv
Targo Pomerants
Raul Vink
Aimar Türbsal
Toomas Kaaleste
Juba täna võib kindlasti

öelda, et Väike-Maarja vald
saab ka tulevikus selliste üritustega hakkama. Võimalus
koduvalla sportlastele kaasa
elada süstib vallaelanikesse
spordipisikut.
Lääne Virumaa valdade ja
linnade talimängud
Valdade talimängude toimumise kohas viiakse läbi ka
maakonna mängud, nagu
eelmisel aastal Vinniski.
Nendest võttis osa 13 valdalinna. Huvi võistluste vastu
on kasvanud, osavõtjaid oli
rohkem kui eelmisel aastal.
Väike-Maarja vald osales
kabe-, lauatennise-, koroona-, suusatamise- ja korvpallivõistlustel. Esikohale tulime korvpallis, kabes ja suusatamises, teiseks jäime lauatennises. Tagasihoidlikumalt
esinesime koroonas, kuna
võistluste juhend soosis massilisust.
Kokkuvõttes tulime teist
aastat järjest esikohale. Ja
sellel aastal kindlamalt kui
eelmisel. Mis on selle põhjus? Põhjusi on kindlasti rohkem kui üks. Üks tegur on
see, et meil peetakse juba
mitmendat aastat valla meistrivõistlusi, tänu sellele leidub
sportlasi, keda välja panna.
Teiseks toetavad valla ettevõtjad sporditegevust.
Kolmandaks suhtub valla
juhtkond sporti väga soosivalt.
Neljandaks on välja kujunenud aktiiv, kes alati palumatagi abistab.
Nagu eespool mainisin,
soosib maakonna talimängude võistlusjuhend massilist
osalemist. Pean seda suunda väga õigeks. Seega suur
tänu osavõtjale. Iga punkt
aitas kaasa koduvalla võidule.
Nüüd siis nendest, kes
andsid oma panuse.
Kabe
Alfi-Engelvels Hinnosaar
Andres Vist
Helmut Kelgo
Boris Matvejev
Ahto Matvejev
Koroona
Maili Tannbaum
Mare Soovik
Marko Evert

Heino Sein
Ain Pentjärv
Lauri Pentjärv
Lauatennis
Inna Mar alova
Mihkel Niinemets
Aleksander Adamson
Väino Stoltsen
Tarmo Rebane
Marko Õmmik
Gunnar Püvi
Suusatamine
Aule Rebane
Luule Klaats
Jana Matvejeva
Jaak Läänemets
Aivar Vink
Toomas Kaaleste
Tiit Sinisalu
Urmas Kullas
Ants Rikberg
Allar Adamson
Targo Pomerants
Madis Matvejev
Korvpall
Ants Rouhijainen
Madis Rouhijainen
Marek Suits
Maario Suits
Jaanus Valk
Andri Part
Siim Kesler
Rivo Täheste
Argo Liivak
Kristo Saage
“Harjuta terviseks!”
Meie traditsiooniline tervisespordiüritus on tänu ilusale talvele hoogsalt käivitunud. Kahe kuu jooksul 299
külastajat. Kuna nüüdsest
peame arvestust ka asutuste
kaupa, ärge unustage oma
nime taha töökohta märkimast.
Kahe kuu kümme paremat
1. Aivar Vink
34 korda
2. Aire Jalakas
31 korda
3. Allan Ljazin
27 korda
4. Maimu Einsalu 27 korda
5. Martin Vildersen 25 korda
6. Elo Võhandu 24 korda
7. Gerli Pomerants 23 korda
8. Priit Manninen 22 korda
9. Gerli Traks
21 korda
10. Ann Aosaar 20 korda
Valla meistrivõistlused
Koroona
See on ala, kus on tunda
tõelist sportlikku konkurentsi, mis on juba nii tugev, et
“koroona kepid purunevad”.

Maadlusuudiseid
Väike-Maarja maadluspoisid osalesid 21. veebruaril Alatskivil toimunud
Arnold Looritsa mälestusvõistlustel. Kohal oli 87
maadlejat 13 erinevast
maadlusklubist.
Tugevas konkurentsis
saavutasid meie noormaadlejad järgmised kohad:
Tanel Laanemägi - VI koht
Kris Kruberg - VI koht
Karl Teder - IV-V koht
Janno Meidla - IV koht
Janno Koort - II koht

Rain Kuldkepp - III koht
28. veebruaril osalesid
meie noormaadlejad LääneVirumaa õpilaste meistrivõistlustel, kus saavutati
järgmised kohad:
Kris Kruberg - IV koht
Raigo Metsaru - IV koht
Karl Teder - III koht
Janno Koort - II koht
Tanel Laanemägi - II koht
Rain Kuldkepp - II koht
Lembit KALTER,
maadlustreener

Kolme vooru kokkuvõttes
läksid arvesse üheksa osavõtja tulemused.
Parimad olid:
Mehed
1. Heino Sein
2. Marko Evert
3. Ain Pentjärv
Naised
1. Maili Tannbaum
2. Siret Vinkel
Kabe
Osavõtjaid oli seitse.
Mehed
1. Alfi-Engevels Hinnosaar
2. Boris Matvejev
3. Ahto Matvejev
Naised
1. Maili Tannbaum
2. Birgit Võidula
Male
Malevõistlustel osalevad
vähesed. Kolmest voorust
võttis osa viis sportlast. Kahest voorust osavõtjaid ja
meistrivõistluste arvestusse
minejaid oli kolm.
Mehed
1. Boris Matvejev
2. Andres Vist
Naised
1. Siret Vinkel
Vastlapäev
Mitmel eelmisel aastal
püüdsime koos rahvamajaga organiseerida vastlapäeva ikka koduvalla rahva
jaoks, mitte linnukese pärast,
kahjuks jäi osavõtt aina kesisemaks. Sellel aastal püüdsime vana asja uues kuues
pakkuda ja pöörasine suuremat tähelepanu nn firmaspordile. Püüame valla ettevõtteid omavahel võistlema
meelitada. Ettevõtjate klubi
toetab ja vahendab infot.
Tänavu koosnes võistlus
kolmest alast. Nendest esimene oli vastlaree kolmevõistlus. Nagu nimigi ütleb,
koosnes võistlus reesõidu
erinevatest variantidest. Esimesel võistlusel sõideti
võistkonnaga, kuhu kuulus
kolm naist ja kolm meest,

reega mäest alla, ümber tähise ja üles tagasi. Teiseks
võistlusalaks oli pikema liu
sõit. Kolmandaks istusid
naised reel ja mehed vedasid
neid aja peale umbes 50 meetri kaugusele.
Võistlustulle asusid järgmised võistkonnad:
Väike-Maarja Vallavalitus;
Mootorratturid;
Puhastuspande;
Väike-Maarja Põllumeeste Selts;
Pandivere Ehitus;
Lõokesed Metsas;
Väike-Maarja Gümnaasium.
Kolm parimat olid:
1. Lõokesed Metsas;
2. Väike-Maarja Gümnaasium;
3. Väike-Maarja Vallavalitsus.
Osalesid kahtlemata meie
koduvalla kõige spordisõbralikumad asutused.
Märtsikuust peame Ebaveres “Harjuta terviseks!” raames arvestust ka ettevõtte
vahel. Siit siis ka palve, et
kui Te Ebaveret külastate ja
ennast registreerite, märkige
ära, millisest asutusest olete.
Nii toote oma asutusele
punkte. Kuna ettevõtteid on
erineva suurusega, arvestame Ebavere külastamise ja
asutuse töötajate üldarvust
suhet.
Kolmandaks firmadevaheliseks võistlusalaks on mälumäng, mis toimub aprillis.
Kindlasti on probleeme,
mida kohe ei oska ette näha.
Kõik ettepanekud on teretulnud, kuulame neid tähelepanelikult ning võimaluse korral rakendame.
Teie ettepanekuid ootame
telefonil 52907454.
Ants RIKBERG

SPORDIKALENDER
Märts
· 22.03 valla MV: sulgpall, III etapp

Juuli
· 25.07 Väike-Maarja IV
triatlon

Aprill
· 05.04 valla MV lauamängude mitmevõistluses
· 17.04 Georgi Kange
jõumehe võistlus
· 21.04 Lurichi kevadjooks

August
· 06.08 valla MV rannavõrk-pallis

Mai
· 23.05 Pandivere rattaralli
· 29.05 Pandivere päev
Juuni
· 12.06 Eesti VII esivõistlused naisekandmises Müürikul

Valla meistrivõistlused
(v.a suusatamine ja
rannavõrk-pall) toimuvad Triigi spordihoones
esmaspäeviti
eespool nimetatud
kuupäevadel algusega kell 18.
Ebavere radadel jätkub tervisespordiürituste sari Harjuta Terviseks!
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On tavaks saanud, et Eesti Iseseisvuspäeva aegu annab president välja riiklikke teenetemärke. Kahel viimasel aastal on
tunnustatute seas olnud ka Väike-Maarja valla elanikud. 2003. aastal anti Valgetähe IV järgu orden Väike-Maarja endisele
vallavanemale, Aavere Hooldekodu direktorile JÜRI POOLAKULE. Tänavu said Eesti Punase Risti V klassi ordeni
massirepressioonide uurija MARET TERAV ja teenekas veredoonor VLADIMIR JERMOLAJEV.

1. Tagasivaade taasiseseisvunud Eesti
riigi ja Väike-Maarja valla algusaastatesse.
2. Arvamus valla arengust täna ja lootused homseks.
1. 1991. ja 1992. aasta tunduvad kauge
minevikuna. Püüan kirja panna, mis tollal
mõeldud ja tehtud sai. Oli imelik tunne, et
nüüd teeme siis oma rahvusriigi, kus on
parem elu kui varasemal ajal. Need olid
emotsioonid. Aga tegelikult?
Kellelgi meist polnud kogemusi, aga
vastuseid vajavaid küsimusi oli hulgi. Oli
vaja luua võimu- ja valitsusaparaat, väljuda inflatsioonilainest, viia läbi mitmed reformid: omandireform, maareform. Pidevalt uuenes seadusandlus.
Mida kõike veel! Õppida polnud mujalt kui naabrite juurest Soomest, Rootsist, Saksamaalt. Õppisime ka oma vigadest. Üsna varsti sai selgeks, et
emotsioonid on riigiehituse üsna nõrgad abimehed. Tuli leida teotahtelisi ja
sitkeid inimesi, kes pidid üheaegselt õppima ja töötama. Meie haldusalaks
oli Väike-Maarja vald. Üldjoontes said inimesed hästi hakkama. Muidugi
tuli vigu. Võtke kasvõi reformid – siin kiirustamine, läbimõtlematus ja emotsionaalsus annavad endast tunda veel praegu.
2. Tänane vald on haldussuutlik ja arenguvõimeline administratiivne üksus. Paljud, kes alustasid on tööl ja saavad ka täna hästi hakkama. Elu,
nõudmised ja aeg on tundmatuseni muutunud. Uued väljakutsed tunduvad
kohati hägused, kohati ülereguleeritud. Paberimajandus, moodsalt projektimajandus, kasvab kiiresti, kulutades aega ja materiaalseid ressursse. Tekkimas on olukord, kus eesmärgid hägustuvad, ununeb peamine juhtimisobjekt, see on kodanik ja territoorium. Eesmärgiks saavad bürokraatia sisutühjad arutelud, mis ei vii kuhugi, vaidlused ja jagelemine, üksmeele puudumine, üksteise poriga loopimine. Sellise tegevuse tulemused on hapud meile
kõigile. Süveneb lõhe riigi juhtide ja rahva vahel. Väheneb rahvaarv, eriti
juurdesünd. Meie kaaskondsed peavad sageli elamistingimuste tõttu välja
rändama.
Juba täna ja seda enam homme ootan aga, mil igaüks meist leiaks kodumaal võimaluse töötada ja saada väärilist tasu.
Homne ühiskodu peaks olema selline, kus on meeldiv elada ja eestlasena
kestma jääda. Eesti riik on kodanikuvabaduste ja –õigustega demokraatlik
riik. Palju sõltub sellest, keda volitame riigi ja valla asju ajama. Otsustame
siis, kui käime valimiskastide juures.
Väike-Maarja valla senine areng ja perspektiiv näitab, et otsustatud on
üsna õigesti. Vald ju areneb, kuigi alati võiks paremini minna. Eesti parlamendi valimisse tuleks tõsiselt suhtuda. Mida eetilisem ja targem kogu korraldab meie riigi asju, seda kiiremini saabub homne päev, millega meil kõigil
on põhjust rahul olla.
Seniks jõudu ja kannatust, aga ka oskust vahet teha, mis on hästi ja mis
halvasti.

55 aastat küüditamisest
Iga rahva minevikus on hetki, mis
jäävad oma ülevuse
või traagilisuse
poolest igaveseks
ajalukku. Eesti rahva jaoks on üheks
selliseks hetkeks
mitmekümne tuhande naise-lapse-vanuri vägivaldne Siberisse asumisele saatmine ehk märtsiküüditamine 1949. aastal. Rahva küüditamine on inimsusevastane kuritegu. 26. novembril 1968. aastal heaks kiidetud rahvusvahelises lepingus öeldakse, et inimsusevastased kuriteod ei aegu.
Ometi on sedalaadi aktsioonid eesti rahvale tuttavad läbi kogu ajaloo.
1949. aasta märtsiküüditamine torkab nende taustal silma erilise ulatuslikkusega. Kuigi küüditatute täpne hulk on tänaseni määramata, ulatub see igal
juhul üle 21000. Küüditamine lõi rahva hinge valusaima haava. Nõukogude
okupatsiooniajal oli tegemist tabuteemaga, millest avameelne rääkimine võis
lõppeda vangistuse või muude repressioonidega. Seetõttu on repressioonide ja küüditamise teema teaduslik läbitöötamine alles ees. Hetkel on käimas
represseeritute andmestiku koondamine, aktiviseerunud on rahvusvaheline
koostöö 1940.-50. aastate nõukogude massirepressioonide uurimisel. Massirepressioon avaldas mõju kogu eest rahvale.
Vaatamata meie rahva represseerimisele, pidagem meeles Jakob Hurda
sõnu, kes ütles, et eestlased pole mitte kärblased, kes täna sünnivad ja surevad, vaid üks vana ja visa rahvasugu, kes juba ammu maailmas on elanud ja
kes pärast meid veel kaua kestab.
Maret TERAV,
massirepressioonide uurija

25. märtsil 2004 möödub 55
aastat märtsiküüditamisest
Väike-Maarja muuseum kutsub 25. märtsil kell 15.00
kokku kõiki repressioonidesse sattunuid, kes soovivad kohtuda oma saatusekaaslastega.
Oodatud on ka kõik teised asjast huvitatud. Väike-Maarja
muuseum

Jüri POOLAK,
taasiseseisvumisaja
Väike-Maarja esimene vallavanem

Vladimir Jermolajev on
üks tublimaid ja teenekamaid veredoonoreid, kelle vereandmise kordade
arv küündib 116ni. Tema
enda sõnul saab loovutatud vere kogust mõõta
nüüd juba viie keskmise
ämbriga.

Väike-Maarja ümbruses on aktiivsed veredoonorid. Põhja-Eesti
Verekeskus korraldab mitu korda aastas Väike-Maarja rahvamajas doonoripäevi. Ka 3. märtsi doonoripäeval oli rohkesti
vereloovutajaid.
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Adam Johann von Krusenstern (1770-1846).
Elu ja tegevus

(Algus 2003.a jaanuarikuu Infolehes)
Lembit KEERUS

Reisi tulemused
Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et
Krusensterni korraldusel kaotati esmakordselt Vene laevastiku ajaloos
laevadel Nade da ja Neva madruste
ihunuhtlus. Krusensterni nõudel
maksti madrustele palka – 120 rubla
aastas (tol ajal väga suur raha) ja seda
pärisorjadele, mis oli täiesti erakordne. (Vaata ka pensione.)
Nii Krusensterni kui Lissjanski
nimi on jäänud ajalukku suurte teenete tõttu teaduse ja meresõidu alal.
Mõlemad valdasid suurepäraselt meresõitu, matemaatikat, füüsikat, astronoomiat, võõrkeeli, olid silmapaistavad teadlased-uurijad. Eelkõige
Krusensterni teeneks tuleb lugeda
ka seda, et kasvas üles uus meremeeste põlvkond (sealhulgas palju
eestimaalasi), kes juhtisid või võtsid
osa järgnevatest ümbermaailmareisidest. Järgneva poole sajandiga sooritati Vene riigi poolt 38 ümbermaailmareisi. Selle arvuga jõuti kaugele
ette tolleaegsetest suurtest mereriikidest – Inglismaast ja Prantsusmaast
kokku. Ei saa eitada asjaolu, et sageli olid nende reiside eesmärgid
poliitilis-majanduslikud, kuid mitte
vähemtähtsana ka teaduslikud. Viimastest tähtsaim on muidugi kuuenda maailmajao, Antarktise avastamine Bellingshauseni poolt.
Paljude reiside teaduslikuks juhendajaks ja organiseerijaks oli
Adam Johann von Krusenstern.

Lisjanski reis VeneAmeerika rannikule
Nade da ja Neva läksid lahku 10.
juunil 1804. aastal. Esimene suundus Kamtðatkale, et sealt saatkond
Jaapanisse toimetada, Neva aga pidi
suunduma Vene kolooniatesse Alaskal. Enne sinna suundumist peatus
Lisjanski kümmekond päeva Havai
saarel. Eurooplaste jaoks oli selle
saarestiku avastanud James Cook
kakskümmend kuus aastat varem

oma kolmanda ja ühtlasi viimase ümbermaailmareisi ajal. Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et aasta hiljem
tapeti James Cook sealsamas pärismaalaste poolt. Küllap ei suhtunud
ei tema ega tema reisikaaslased pärismaalastesse küllaldase respektiga.
Lisjanski kirjutab aga, et neid võeti
vastu külalislahkelt. Huvitav on märkida, et erinevalt teistest polüneeslastest tarvitasid Havai elanikud soola. Tol ajal valitses saari kaks omavahel võitlevat suguharujuhti (kuningat – Lisjanski nimetus). Kuigi neil
oli piiramatu võim oma alamate elu
ja surma üle, pidid nad igal aastal
oma paremust tõestama. Kevadpidustuste eel sõitis kuningas paadiga
merele ning naasis päikeseloojanguks. Rannalt jälgis tema saabumist
suguharu osavaim sõjamees. Kohe,
kui kuningas oli astunud maale, heitnud õlgadelt kuningliku mantli, viskas sõjamees täiest jõust tema pihta
oda. Kuningas pidi oda lennult kinni
püüdma, pöörama selle nüri otsaga
ülespidi ja siis jätkama teekonda peatempli poole. See oli kevadpidustuste alguse märgiks. Kui kuningas ei
suutnud oda kinni püüda, siis löödi
ta kohe surnuks. Kui kuningalt küsiti, miks ta seda kommet ei kaota,
vastas ta: “Ma oskan niisama osavalt oda püüda, nagu minu kõige
osavam sõjamees oskab seda visata
ja seepärast ei ole mul midagi karta.”
19. sajandi algul elas Havai saarestikus nelisada tuhat pärismaalast,
tänapäevaks on neid jäänud alla kümne tuhande.
Pärast ligi kolmenädalast purjetamist jõuti Alaska rannikule. Meremehed arvasid, et neid ootab nüüd
pikem puhkus, kuid said kohe Vene
koloonia ülemalt teate indiaanlaste
rünnakust kolonistide vastu ning tugikindluse vallutamisest. Koloonia
ülem oligi oodanud saabuvat Nevat,
et täiendava sõjavarustuse ja meeste
abiga vabastada indiaanlaste käes
vangis olevad venelased ning äravõetud kindlus tagasi vallutada.
Oodatud puhkuse asemel tuli valmistuda sõjategevuseks. Saabunud tormised ilmad ei lubanud aga jätkata
liikumist “sõjategevuse” piirkonda.
Sinna jõuti alles septembri lõpus. Käsitulirelvade ja vibude-odadega varustatud indiaanlaste vastu kahureid
kasutades õnnestus viimased alistuma sundida. See relvastatud konflikt
kolonistide ja pärismaalaste (indiaanlaste) vahel oli küll kohaliku tähtsusega, kuid annab siiski tunnistust
põliselanike võitlusest oma maa eest.
Nõukogude ajal avaldatule iseloomulikult püütakse näidata venelasi rahumeelsetena ning süüdistatakse
ameerika ja inglise koloniste indiaanlaste ässitamises. Küllap see ka nii
oli, kuid kindlasti ei olnud ka vene

kolonistid suhetes kohalikega ning
oma konkurentidega paipoisid.
Järgnes talvitumine, laeva tühjakslaadimine ning uue proviandi ja karusnahkade pealevõtmine. Lisjanski
oma kaaslastega aga korraldas Alaska ranniku ja saarte kaardistamist,
kirjeldas kohalike elu-olu. Viimased
kasutasid veel väga palju kivist tööriistu ja elasid sugukondliku korra
reeglite järgi. Mitte harvad ei olnud
need juhtumid, kui üks hõim (sugukondade liit) ründas teist hõimu paremate jahi- ja kalapüügikohtade pärast. Pärismaalaste vastastikune vaenutsemine võimaldas sissetungijatel
suhteliselt kergesti neid omakasu huvides ära kasutada.
V. Nevski toonitab oma teoses:
“Vene asunike sõbralikest suhetest
kohalike elanikega annavad tunnistust sagedased abielud vene meeste
ja pärismaalastest naiste vahel.” Kas
need suhted nii sõbralikud olid, selles võime praegu kahelda. Asusid ju
uutele maadele eelkõige inimesed,
kes otsisid seiklusi või olid oma kodumaal kehtiva korraga pahuksisse
sattunud. Nii või teisiti loendati 1830.
aastal Vene-Ameerika territooriumil
umbes 1000 segaabielust sündinud
last.
Neva lahkus Alaska rannikult 1.
septembril 1805 ja võttis suuna Hiinale. Seekord otsustas Lisjanski mitte
kasutada seni tuntud teed läbi Havai
saarestiku, vaid valis tol ajal tundmatu marsruudi lootuses teha uusi
avastusi. Lootused õigustasid ennast. Pärast pooleteise kuu pikkust
purjetamist avastati tundmatu asustamata saar, mis asus ohtliku madaliku keskel. See oleks Nevale ja tema
meeskonnale saatuslikuks saanud.
Tormiga paiskuski laev madalikule.

Laeva päästmiseks heideti üle parda
kõik rasked asjad: tagavararaad,
tengid (masti pikenduspuud), lauad,
kahurid. Viimaste külge seoti ujukid,
et kahurid uuesti laevale vinnata, kui
ta on madalikult lahti pääsenud. Sõudepaatide abil õnnestuski kergemaks
muutunud laev lahti päästa. Vaevalt
aga suudeti kahurid laevale tõsta, kui
uus tormihoog paiskas ta uuesti madalikule. Veel kord tuli kahurid üle
parda heita ja seegi kord õnnestus
pääseda. Alles siis, kui hädaoht oli
möödunud, torm vaibunud ning ilm
selginenud, märgati ühe miili kaugusel väikest saart. Saar lausa kubises lindudest ja hüljestest. Lisjanski
kirjutab nende julgusest: “… sarnanesid rohkem kodu- kui metslindudele ning hülged ei pööranud meile
vähimatki tähelepanu, ainult vaevalt
avasid silmad, kui keegi neile lähenes, kuid ükski ei liikunud oma kohalt.” Saar oli kaks miili pikk ja poolteist lai, lage, metsata ning seal puudus mage vesi. Lisjanski tänab jumalat, et laev madalikul ei purunenud. Kui oleks tulnud saarele jääda,
oleks meremehi oodanud kiire, kuid
piinarikas surm janusse. Saarele anti
Lisjanski nimi. Mõne päeva pärast
avastati veel üks väike saar, millele
anti Krusensterni nimi. Tormides oli
laev saanud hulgaliselt vigastusi ja
õigustatult ei riskinud kapten jätkata
seilamist nendes vetes, et teha täiendavaid avastusi, vaid võttis nüüd
suuna Hiinale. Veel tabasid laeva tormid ja taifuunid, tuli vähendada meeskonnale antavat toitu ja vett ning lõpuks, pärast kolme kuud kestnud
purjetamist heideti ankur Makao reidil, kuhu Nade da oli jõudnud nädal
aega varem.
(järgneb)

Abiks vaegnägijatele
Inimesele on ümbritseva nägemine üks loomulikest aistingutest.
Oleme igapäevaselt harjunud lugema raamatuid ja ajalehti, vaatama telerit. Paljudel, kellel nägemisteravusest puudu jääb, on abimeheks prillid.
Meie kõrval elab ka inimesi,
kelle jaoks normaalne nägemine
on vaid täitumatu unistus - need
on nägemispuudega inimesed.
Soovivad ju nemadki osa saada
kõigest, mis meile tundub tavaline.
Tallinnas asuva Eesti Pimedate
Ühingu raamatukoguga on meie
raamatukogul väga head kontaktid. Et vaegnägijad saaks osa meil
ilmuvast kirjandusest, on raama-

tud loetud helikandjale. Raamatud
on kassettide kujul ja neid kuulatakse tavalise kassettmakiga. Meie
raamatukogu on siiani tellinud neid
nn raamatuid ühele meie vaegnägijast lugejale. Aga võib-olla on
meie vallas teisigi nägemispuudega inimesi, kes oleks sellisest võimalusest huvitatud. Teenus on lugejale tasuta. Kui teie tutvuskonnas on selliseid inimesi, palun informeerige neid sellest. Aitame
vaegnägijatel kasvõi raamatu toel
oma elukvaliteeti parandada.
Lisainfot saab Väike-Maarja
valla raamatukogu telefonil 325
5035.
Imbi LUMISTE
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Jakob Liiv - 145
“ … võib olla teie lapselapsed,
vahest ka Väike-Maarja ajalugu
mind kord tänulikult mäletab,
et olin aktiivsemaid mehi
Märt Meose kõrval
seltsimaja ehitamisel.”
ütles Jakob Liiv ise ja nende sõnadega alustas ka vallavolikogu esimees Indrek Kesküla 26. veebruaril
Jakob Liivi 145 sünniaastapäeva tähistamist.
Jakob Liivi mõtteid jagas muuseumisse kogunenutega Väike-Maarja
näiteseltskonna lavastuses “Pildikesi parnassiaegsest Väike-Maarjast”

Raimo Maasik Väike-Maarja
näiteseltskonnast esinemas Jakob Liivina…

Jakob Liivi kehastanud Raimo
Maasik. Jakob Liivi isiksuse sügavuse ja mitmekülgsuse aga avas Rakvere teatri näitleja Toomas Suuman,
kes küsis, et miks me tuleme kokku
temast rääkima. Ta ise on ju üles kirjutanud oma mälestused, me võime
neid lugeda. Kõik tema luuletused
on avaldatud, me võime neidki lugeda. “Miks me tema sünniaastapäeva
tähistame? Miks me püüame teda
tulevikule säilitada?” küsis Toomas
Suuman ja vastas ise: “Me ju peame
temast”. Peame sellepärast, et ta oli
valgustaja, oli vaimne juht. “Liiva
jõuline natuur tõuseb mastaapseks
kogu Eesti ulatuses” ütles Toomas
Suuman.
Väike-Maarja ajalugu mäletab Jakob Liivi, mäletab teda täna, mäletab
homme ja mäletab edaspidigi …
* * * * *
Alljärgnevalt avaldame Jakob Liivi mõtteid näitemängust “Pildikesi
parnassiaegsest Väike-Maarjast”
(autorid Ellu Moisa ja Ene-Riina
Ruubel, lavastaja Heli-Liivia Komp).
“Kas meie olime siis need valguse toojad? 1880, kui mina siia tulin,
oli tõesti ümberringi pimedus – 13
mõisat, talud täielikult mõisaorjuses,
välja ostmata; raharent peaaegu tundmata. Kõik talud väikesed ja vaesed.
Ja minu koolmeistri palgatalu
Avispeal: koolimaja lagund, talvel
lumehang nurgas, pea võis seina
külge kinni külmuda. Rahapalka ei

saanud sel ajal me ju keegi.
Räägiti, et pastorile ma alguses
sobisin. Aga varsti sain talle vihameheks Püüdsin ju kohe valgustama hakata – lõin laulukoori, kus ei
lauldud ainult jumalalaule; tellisin
“Sakala”, mis kui punane rätik härgadele, nii oli ajaleht pastorile ja
mõisnikele. Mõisnikud kartsid ju
kogu aeg, et sealt lõuna poolt, Liivimaalt, hakkab kostma Jakobsoni
hääl. Seal oli juba hoogne talude päriseks ostmine ja raharent.
Kogu aeg sai pastoriga, sakste,
aga ka nende alandlike käsutäitjatega maad jagatud. Kuid nii mõnigi asi
läks paremaks. Minu soovitusel hakkas Triigi mõisa rahvas maade kruntimõõtmist nõudma, mis ka hiljem
täideti. Väike-Maarja kirikust kaotati rahakorjamise kott. See pika varre
otsas rippuv kott. Sellega käis kellamees pingist pinki ja pani inimeste
nina alla ning millesse tuli raha panna. Varemalt oli koti küljes veel kell
rippunud, millega tukkujatele oma
kohust meelde tuletati....
Kõige nende jagelemiste pärast
tuligi mul Triigi-Avispea mailt kolme aasta pärast lahkuda. Siis olin
aasta Unikülas vallakirjutaja ja mõisakooli õpetaja, sealt läksin Pandiverre koolmeistriks. Olin seal kaks
aastat, kuni Avispea inimesed mind
tagasi kutsusid. Ehitasid mulle veel
uue koolimajagi. Sealt tulin 1901.
aastal Väike-Maarjasse.
Saatus on meid kahte venda, mind

Jumalateenistused
Väike-Maarja kirikus
Armulauaga jumalateenistused e missad toimuvad Väike-Maarja
püha neitsi Maarja kirikus igal pühapäeval algusega kell 11.00
4. aprillil kell 11.00 PALMIPUUDEPÜHA
8. aprillil kell 18.00 SUUR NELJAPÄEV
9. aprillil kell 11.00 SUUR REEDE
10. aprillil kell 21.00 ÜLESTÕUSMISPÜHAÖÖ missa, RISTIMINE (ristimissoovist teatada nädal varem koguduse õpetajale)
11. aprillil kell 11.00 KRISTUSE ÜLESTÕUSMISPÜHA
18. aprillil kell 11.00 2. ülestõusmisaja pühapäev
25. aprillil kell 11.00 3. ülestõusmisaja pühapäev
Väike-Maarja koguduse vaimulik on Ahto Mäe, tel 326 1956, 511 7552,
elukoht Ehitajate tee 7-10, Väike-Maarja.

Avispea kirikus
Igal pühapäeval kell 10.30
Avispea kiriku vaimulik on Eerek Preisfreund, telefon 323 5450.

… ja Rakvere teatri näitleja
Toomas Suuman rääkimas
Jakob Liivist 26. veebruaril
Väike-Maarja muuseumis.
ja Juhanit, küll kummaliselt kohelnud....
Jah, oli see Juhan algul küllalt
mannetu ja hiljemgi veel ei olnud
muudki kui haige inimene. Ilutses ja
lillutas nende sõnadega – “Igav liiv
ja tühi väli” – missugune liiv see igav
on? Või mõtles ta seal koguni mind
või ennast – me ju ka liivad. Oli see
Juhan minu, Jakob Liiva, õnnetu
vend. Aga näed, mis hiljem sai, küll
rohkem pärast tema surma. Tuglas
tegi Liivast Liivi ja kiitis üles. Mind
ei tunne enam keegi. Nüüd olen mina
Juhan Liivi vend...”

Kirikus käivad ja kirikust mööda käivad
väikemaarjalased ja külalised on võinud juba mõnda aega imetleda vaadet
kirikule, mida enam ei
varjuta kevadel lehte minevad puud. Puude mahavõtmise põhjuseks on kiriku kui hoone tervislik seisund.
Väike-Maarja koguduse
juhatus tänab neid, kes on
aidanud vaadet luua: Väike-Maarja vald, AS
Antaares, AS Pandivere
Ehitus, koguduse liikmed.
Väike-Maarja koguduse
juhatuse nimel
Heli Komp
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Valla aukodanik Eduard Leppik esitleb

Teade

vastvalminud raamatuid

“Lääne-Virumaa kirjanduslikke
objekte” ja “Marta”
Väike-Maarja raamatukogus
kolmapäeval, 31. märtsil kell 18.00.
Raamatud müügil.

Sündis perre lapsuke väike
ning tõi kaasa rõõmu ja päikest.

Tänuavaldus
Helmi Elleri nimeline MTÜ tänab Arved Ojamaa
mälestusteraamatu “Võõras kodus” ostjaid.
Müüsime 22 raamatut. Saadud tulu läheb gümnaasiumi
omaloomingukonkursside ja tõlkevõistluste korraldamiseks.

So

sik
u
u
t
s
u
od

Käes on füüsilise isiku tulude deklareerimise aeg.
Väike-Maarja vallavalitsuse kabinetis 105
võtavad maksuameti töötajad deklaratsioone
vastu 22. märtsil kell 09.00 – 15.00.

LILLI-LY HIIELAID
26.01.2004
RANDO SEIMAR
04.02.2004
MARKUS MASING
06.02.2004
ÄSHLY VEEDLER
10.02.2004
ELIS HIIEMÄE
10.02.2004
CARL-ROBERT TAMBERG
29.02.2004
KÜLLI TARK
05.03.2004
Kasvage, olge rõõmsad, terved ja tublid!

ud

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi!

toimetulekuraskustega perede lastele
10. – 19. augustini 2004. a
Valgemetsa noortelaagrisse.

Taotlused esitada 1. maiks vallavalitsusse tuba 102.
Helle Ling, lastekaitsespetsialist, tel 3295762.

Head hobiaednikud!
Väike-Maarja aiandus- ja mesindusseltsing korraldab 3.
aprillil kell 11.00 Väike-Maarja raamatukogus ja koduaedades õppepäeva “Tegusalt kevadesse!”
Kavas
1. Loeng “Viljapuuaias kasutatavad ravi- ja kaitsevahendid”
2. Viljapuude võra kujundamine (praktiline õppus koduaedades)
Neil, kes on huvitatud okste lõikamisest oma koduaias,
palume eelnevalt registreerudatelefonil 32 61 101.

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.
On vikerkaar helge ja särav,
su hingest saab tähekild …
TOIVO KARON
AIMAR SINIJÄRV
LEILI PÜSS
ESTRA UUSMEES
HELMI SIIMON

25.04.1952
23.04.1952
06.02.1932
02.11.1947
02.01.1915

329 5759 Ilve TOBRELUTS
ilve@v-maarja.ee

-

09.02.2004
20.02.2004
23.02.2004
25.02.2004
01.03.2004

Aeg toob muret, aeg toob rõõmu,
künnab kurde põsele.
On ajal varuks õnnesoovid –
kuulugu need Sinule!
VAIKE TREPP
VAMBOLA KRUVE
ALEKSANDRA MOTUNOVA
VLADIMIR SVETÕ EV
BENITA-ROSINE HUNT
ELMAR MÄE
VAIKE VALK
ARTUR KARMING
JÜRI RAAG
LENKE ASSZONI
ALMA TAMMUS
EINO KÄÄRDI
AINO LEHTMETS
HELJA KIHU
ALMA ORG
HELENE-MARIA TREIER
EVI EERIKSON
HARALD ÕNNEMÄE
HEINRICH KOMP
VILMA NIINSALU
ELMAR-FERDINAND VÕÕRAS
ELSA TAMMI

02.02
02.03
03.03
04.03
07.03
07.03
08.03
10.03
12.03
13.03
14.03
15.03
15.03
15.03
16.03
19.03
20.03
20.03
23.03
28.03
29.03
31.03

-

75
81
81
70
75
81
80
80
70
95
82
70
75
82
82
85
75
80
70
70
85
91

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

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

Trükitud trükikojas AGUR. Tel 322 3999
Tiraazh 900 eks.

