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TASUTA

15. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Väike-Maarja vald
VALIMISRINGKOND NR 1
KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI
Valimisliit
Terve vald
nr 101 ALLAN ALT
nr 102 MARTI ALT
nr 103 LUIGI EESALU
nr 104 REET EESMÄE
nr 105 SANDER HIIRE
nr 106 ÜLLAR HIIRE
nr 107 SIIM KESLER
nr 108 SVEN KESLER
nr 109 JANAR LÜKK
nr 110 MEELIS METSALLIK
nr 111 HALLAN MUUSIKUS
nr 112 TAUNO OJASAAR
nr 113 OLEV PRINKEN
nr 114 RISTO PRINKEN
nr 115 MAIA VAINULT
nr 116 ERGO VIISMA

Valimisliit
MEIE PANDIVERE
nr 117 MERIKE ADAMSON
nr 118 EEVA ARRO
nr 119 VAHUR ELBRE
nr 120 KALJU ERRAS
nr 121 MERIKE HEINPALU
nr 122 SIGNE KADASTIK
nr 123 LEMBITU KANARBIK
nr 124 JANE KOOL
nr 125 LEMBIT KOPSO
nr 126 TANEL KÜMNIK
nr 127 KAJA LAAR
nr 128 HEIMAR LEPIKSOO

nr 129 JORMA LIIVALAID
nr 130 ALO LING
nr 131 OTT LÄÄNEMETS
nr 132 LUULE MATROV
nr 133 MATI MERE
nr 134 HEILI NÕGENE
nr 135 ANDRES OJANURM
nr 136 ENE PREEM
nr 137 RIINA RAJASTE
nr 138 TARMO REBANE
nr 139 ANTS RIKBERG
nr 140 VALLO TAAR
nr 141 MARY TAMMET
nr 142 KARL TÄLLI
nr 143 KÜLLI URBAS
nr 144 TANEL VAARMA
nr 145 MEELI VEIA

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
nr 146 PRIIT DIEVES
nr 147 RAGNER KROLL
nr 148 RIINA VISSAK
nr 149 AINAR KAURSON
nr 150 ANNELI MEIDLA
nr 151 HENDRIK HENDRIKSON

Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
nr 152 TEET PAJU
nr 153 REET REIMANN
nr 154 VÄINO HAIBA
nr 155 SIIRI ROOS

nr 156 MEELIS POHLAK
nr 157 EINO KLEMENT
nr 158 IVI VAINJÄRV
nr 159 TIIT REITEL
nr 160 HEIKI VEERMETS
nr 161 VILLU ELLAM
nr 162 PRIIT BELJAEV

Eesti Keskerakond
nr 163 HANS KRUUSAMÄGI
nr 164 SIRET STOLTSEN
nr 165 MART PRUUL
nr 166 JAANUS KAARE
nr 167 HEINO TASA
nr 168 ANU LOORITS
nr 169 JAANUS MEHISTE
nr 170 MAIE RAND
nr 171 ARNE HIIRE
nr 172 KÜLLI RÄTSEP
nr 173 KALEV ALBER
nr 174 TÕNU JOOST
nr 175 IVAN POZNJAK
nr 176 MAIMU KULL
nr 177 KALJO TURU
nr 178 KRISTJAN HIIRE
nr 179 AILI KAASIK
nr 180 EINO TÄLLI
nr 181 ANDREAS KULDSALU
nr 182 MADIS NIINEMETS
nr 183 ENDEL ROOSIMÖLDER
nr 184 RAUL VEIA
nr 185 KAARLI METSSON
nr 186 AARE JAANSON

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistest
Väike-Maarja valla 19 (üheksateistkümne) liikmelisse volikokku kandideerib
valimistel 143 kandidaati.
Rahvastikuregistri andmete kohaselt
on liidetavates valdades 19.09.2017 seisuga kokku 5069 valimisealist elanikku.
Väike-Maarja volikokku kandideerivad Valimisliit Terve vald (16 kandidaati), Valimisliit MEIE PANDIVERE (29
kandidaati), Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (6 kandidaati), Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (11 kandidaati), Eesti Keskerakond (30 kandidaati),
Eesti Reformierakond (37 kandidaati),
Valimisliit Koduvald (12 kandidaati),
üksikkandidaat Andero Põllu ja üksikkandidaat Ülar Lilleorg.
Valimisi korraldab valimiskomisjon Lääne-Viru maavanema nimetatud koosseisus:
• komisjoni esimees Maris Kõrgmäe
• aseesimees Aimi Vaimel
• komisjoni liikmed Arvo Vallaots,
Ingrid Kirss ja Virve Vaarik (asendusliikmed Merili Veelmaa ja Diana
Seepter).
Valimiskomisjoni tööruum asub Väike-Maarja vallamaja kantseleis (Pikk 7,
46202 Väike-Maarja).
Hääletamise korraldamiseks ja

valimisjaoskonnas
hääletamistulemuste kindlakstegemiseks on Väike-Maarja vallas moodustatud viis
jaoskonnakomisjoni:
• Valimisjaoskonnas nr 1, asukohaga Väike-Maarja seltsimajas (mob 5887
4014), saavad hääletada Aburi, Ebavere, Eipri, Koonu, Kännuküla, Müüriku,
Pandivere, Raeküla, Rastla, Sandimetsa, Äntu, Ärina külade ja Väike-Maarja
aleviku elanikud.
• Valimisjaoskonnas nr 2, asukohaga Kiltsi rahvamajas (mob 5887 4016),
saavad hääletada Aavere, Liivaküla,
Nõmme, Pikevere, Raigu, Uuemõisa,
Vao, Varangu, Vorsti külade ja Kiltsi
aleviku elanikud.
• Valimisjaoskonnas nr 3, asukohaga Triigi spordihoones (mob 5887
4023), saavad hääletada Triigi, Avispea
ja Pudivere külade elanikud.
• Valimisjaoskonnas nr 4, asukohaga Simuna rahvamajas (mob 5887
4029), saavad hääletada Avanduse, Hirla, Imukvere, Kurtna, Käru, Kärsa, Määri, Nadalama, Orguse, Võivere külade ja
Simuna aleviku elanikud.
• Valimisjaoskonnas nr 5, asukohaga Rakke kultuurikeskuses (mob 5887
4038), saavad hääletada kõik Rakke valla elanikud.

Väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda saavad valla hääletamisõiguslikud elanikud hääletada
eelhääletuse ajal 9.-11. oktoobril valimisjaoskonnas nr 1 (Väike-Maarjas) ja
valimisjaoskonnas nr 5 (Rakkes).
Kui valija elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse Väike-Maarja
valla täpsusega, saab valija hääletada
valimisjaoskonnas nr 1 ja kui valija elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse Rakke valla täpsusega, saab
valija hääletada valimisjaoskonnas nr
5.
Eelhääletamise päevadel korraldavad lisaks eelhääletamisele ainult
valija asukohas, kinnipidamiskohas,
haiglas ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskonnad nr
1 ja 5.
Hääletamisõigus on igal Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes
valimispäevaks on saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht on kantud
Eesti rahvastikuregistrisse selles omavalitsuses, kus ta hääletab. Hääletamisõigus on ka välismaalasel, kes elab
Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või
alalise elamisloa alusel, kes on saanud
valimispäevaks 16-aastaseks ja kelle
elukoht Eesti rahvastikuregistri andme-

nr 187 MAIGE POHLAK
nr 188 KRISTO KOKK
nr 189 MILVI TAMM
nr 190 LAILE PAARETS
nr 191 ANATOLI SUVOROV
nr 192 EINAR AIMSE

Eesti Reformierakond
nr 193 INDREK KESKÜLA
nr 194 VARDO ARUSAAR
nr 195 URMAS ALATSEI
nr 196 ANTS EINSALU
nr 197 RIINA GULL
nr 198 LUULE HOREB
nr 199 SIIVI JÜRNA
nr 200 MARIS KAARJÄRV
nr 201 LAURI KANARBIK
nr 202 REIN KEREM
nr 203 ANDRES KIIGEMÄGI
nr 204 KRISTO KIIGEMÄGI
nr 205 HANDO KUNTRO
nr 206 RAIMO KUUSEMÄE
nr 207 PRIIT KÕLU
nr 208 MALL LEPIKSOO
nr 209 ÜLLE MIDT
nr 210 ANNELI MIKIVER
nr 211 ANDRI PART
nr 212 AVO PART
nr 213 HELEN POTMAN
nr 214 HEIKO PUSKAR
nr 215 ALO PÕLDMAA
nr 216 MARGO PÜKS
nr 217 JAANUS RAIDLO
tel on selles kohalikus omavalitsuses,
kus ta hääletab.
Valija peab olema 15. septembri seisuga kantud valijate nimekirja rahvastikuregistrijärgse elukohaga selles omavalitsuses, kus valija hääletab.
Täpsema valimisinfo leiate www.valimised.ee

nr 218 JOEL RANDVEER
nr 219 TOOMAS REMMET
nr 220 TIMO RIIGOR
nr 221 RANNEL RIKKEN
nr 222 ARVI ROTKA
nr 223 KRISTO SAAGE
nr 224 LIINA SAKKOOL
nr 225 KAUR SALUS
nr 226 HANNAMARI SOIDLA
nr 227 VIRVE TAMBERG
nr 228 ÜLO TEDER
nr 229 VÄINO VAINOLA

Valimisliit
Koduvald
nr 230 ANDRUS BLOK
nr 231 ENNO EILO
nr 232 KASPAR MATTISEN
nr 233 ANTI PÄLLO
nr 234 EDA AABO
nr 235 JÜRI ELMEND
nr 236 TOOMAS KARU
nr 237 KATI KIRSIPUU
nr 238 ANNE LEISSOO
nr 239 AUL LAANEMÄE
nr 240 EINO SIIRAK
nr 241 SVETLANA LAIDSALU

Üksikkandidaadid
nr 242 ANDERO PÕLLU
nr 243 ÜLAR LILLEORG

Valimiste infotelefon Väike-Maarja vallas on 329 5753, e-post maris@v-maarja.ee, Maris Kõrgmäe valla valimiskomisjoni esimees

Valimiste jaoskonnakomisjonide
koosseisud
Jaoskonnakomisjon nr 1 (Väike-Maarja):
esimees Lilian Rikken; liikmed: Gennadi Luha, Heli-Liivia Komp, Riina Raitšuk,
Mari Metsson, Ülle Saarmas, Ülle Veskioja; asendusliikmed: Mona Seppern,
Sirje Tiimus
Jaoskonnakomisjon nr 2 (Kiltsi):
esimees Eret Tobreluts; liikmed: Anne Kruve, Urve Tobreluts, Kati Kümnik, Piret
Ervald; asendusliikmed: Luule Kütt, Reet Pajula
Jaoskonnakomisjon nr 3 (Triigi):
esimees Marje Veedler; liikmed: Eve Rebane, Tiiu Pere, Tuuli Jaansen, Selma
Jaksi; asendusliikmed: Maire Komp, Viive Krutob
Jaoskonnakomisjon nr 4 (Simuna):
esimees Riina Tülli; liikmed: Lembit Lükk, Kristi Kaasik, Tiiu Kull, Aime Saanpere; asendusliikmed: Auli Kadastik, Maiu Talja
Jaoskonnakomisjon nr 5 (Rakke):
esimees Marika Õim; liikmed: Piret Nurmetalu, Maret Hiire, Siiri Kanarbik, Heli
Kiigemägi, Harri Lõomets; asendusliikmed: Katrin Selbak, Ille Lavrentjev
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15. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Vallavolikogu tegevuse kohta valla põhimäärusest

Ülevaade hääletamisviisidest
Hääletamisviise on mitu: valimispäeval (15. oktoobril) hääletamine, eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine.

Valimispäeval, 15. oktoobril hääletamine
Valimispäeval toimub hääletamine kõigis valla valimisjaoskondades kell 9.0020.00. Sellel päeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.
Terviseseisundi tõttu või mõnel muul mõjuval põhjusel on võimalik taotleda hääletamist ka kodus. Kodus hääletamist saab käesolevatel valimistel taotleda nii kirjaliku avalduse alusel kui ka telefoni teel.
Telefoni teel saab hääletamiskasti koju tellida ainult valimispäeval kella
14.00-ni. Elukohajärgse valimisjaoskonna telefoninumbri leiab valija oma valijakaardilt, need numbrid avalikustatakse ka valla veebilehel ja käesolevas lehes
jaoskonnakomisjonide info juures.

Eelhääletamine
Maakonnakeskuses saab elukohast sõltumata eelhääletada neljapäevast, 5. oktoobrist kuni pühapäeva, 8. oktoobrini kell 12.00-20.00.
Elukohajärgses jaoskonnas saab eelhääletada 9.-11. oktoobrini kell 12.00-20.00.
Iga valija saab valijakaardi, kas e-posti või posti teel, kus on kirjas tema elukohajärgne valimisjaoskond, kus ta saab hääletada.
Juhul, kui Te hääletate eelhääletusel hääletussedeliga, ei võimalda valimisseadus hääle hilisemat muutmist.

Valija meelespea
• Valimisjaoskonda võtke kaasa isikut tõendav dokument (nt isikutunnistus,
pass, juhiluba). Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta.
• Täitke hääletamissedel hääletamiskabiinis.
• Teie poolt hääletamissedelile kirjutatud kandidaadi registreerimisnumbrit ei
tohi parandada, küsige komisjonilt uus sedel.
• Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia.
• Te saate hääletada kandidaatide poolt, kes on üles seatud Teie rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses valimisringkonnas.
• Kui Teie valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse lubamise või andmisega mõjutada, teavitage koheselt politseid. Nii aitate kaasa valimiste ausale
läbiviimisele.

Elektrooniline hääletamine
Elektrooniline hääletamine võimaldab hääletada asukohast sõltumatult. Elektrooniliselt saab hääletada üksnes ID-kaardi või mobiili-ID ja internetiühendusega
arvuti olemasolul.
Elektrooniline hääletamine toimub veebilehel www.valimised.ee 5. oktoobri
kella 9.00-st ööpäevaringselt kuni 11. oktoobri kella 18.00-ni. Valimispäeval elektrooniliselt hääletada ei saa.

Kodus hääletamine
Kui valija oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletama
minna, võib ta taotleda kodus hääletamist. Selleks esitab valija elukohajärgsele
vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 14.00-ni kirjaliku taotluse. Taotlus peab sisaldama valija: nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi
numbrit ja kodus hääletamise põhjust.
Telefoni teel saab kodus hääletamist taotleda ainult valimispäeval 15. oktoobril kell 9.00-14.00. Taotlus peab olema põhjendatud.
Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta taotluse
rahuldamata jätmise asjaoludest selle esitajat.
Valla valimiskomisjoni esimees
Maris Kõrgmäe

Väljavõte Väike-Maarja Vallavolikogu
26. juuni 2014. a määrusest nr 12 „Väike-Maarja valla põhimäärus“
4. peatükk
Volikogu reglement (töökord)
§6. Volikogu esimehe ja aseesimehe valimise kord
(1) Kirjalik ettepanek kandidaadi
ülesseadmise kohta esitatakse volikogu istungi juhatajale. Kui volikogu esimehe kohale ei esitata rohkem kandidaate kui üks, viiakse valimine läbi ühe
kandidaadiga.
(2) Kandidaadile antakse kuni 15
minutit aega enda ja oma seisukohtade tutvustamiseks. Esinemine toimub
kandidaatide esitamise järjekorras.
(3) Volikogu esimehe valimised
korraldab valla valimiskomisjon ning
valimistulemused tehakse kindlaks valimiskomisjoni otsusega.
(4) Valimiskomisjon kontrollib, et
valimiskast oleks tühi ja pitseerib selle.
(5) Valimiskomisjon kannab hääletamissedelitele esitatud kandidaatide
nimed ja annab igale istungil viibivale
volikogu liikmele valimiskomisjoni pitsati jäljendiga sedeli.
(6) Volikogu liige tõmbab joone alla
kandidaadi nimele, kelle poolt ta hääletab. Igal volikogu liikmel on üks hääl.
(7) Pärast hääletamissedeli täitmist
murrab volikogu liige sedeli kokku ning
annab selle valimiskomisjoni liikmele,
kes paneb kokkumurtud hääletamissedeli välisküljele valimiskomisjoni
pitsati jäljendi. Volikogu liige laseb
hääletamissedeli valimiskasti ise. Valimiskomisjon loeb hääled avalikult
kohe pärast hääletamise lõppemist.
Kehtetuks loetakse hääletamissedel,
millel puudub pitsati jäljend või millel
on rohkem kui ühele kandidaadile joon
alla tõmmatud.
(8) Kokkuvõtte hääletamistulemustest teeb valimiskomisjoni esimees või
tema asendaja.
(9) Volikogu esimeheks loetakse
valituks kandidaat, kes saab volikogu
koosseisu häälteenamuse.
(10) Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, siis alustatakse
kandidaatide esitamist ja hääletamist
hiljemalt kolme nädala pärast toimuval
järgmisel volikogu istungil.
(11) Hääletamistulemuste kohta
koostab valimiskomisjon protokolli.
(12) Volikogu aseesimees valitakse
eespool toodud korra järgi.
(13) Volikogu aseesimehe valimise
viib läbi volikogu esimehe ettepanekul
moodustatud häältelugemiskomisjon.
§7. Vallavolikogu esimees, esimehe asendamine
(1) Volikogu esimees:
1) korraldab volikogu tööd, kutsub
kokku ja juhatab volikogu istungeid
ning korraldab nende ettevalmistamist;
2) esindab volikogu ja Väike-Maarja
valda;

3) kirjutab alla volikogu poolt vastuvõetud määrustele, otsustele ja teistele
volikogu dokumentidele;
4) korraldab volikogu komisjonide
tööjaotust;
5) võtab vastu volikogule saabunud
avaldused, ettepanekud ja muud dokumendid, peab volikogu nimel kirjavahetust;
6) otsustab volikogu liikme teenistuslähetusse saatmise;
7) täidab muid talle seaduse alusel
või volikogu poolt antud ülesandeid;
8) omab õigust nõuda kõigilt valla
asutustelt ja valla ametiasutustelt vajalike dokumentide ärakirju ja informatsiooni volikogu pädevusse kuuluvates
küsimustes.
(2) Volikogu esimehe äraolekul
(puhkus, haigus, ametialane lähetus
jne) asendab teda aseesimees. Aseesimehe äraolekul asendab volikogu esimeest tema poolt määratud volikogu
liige. Volikogu esimehe asendamisel
kirjutab tema asendaja volikogu dokumentidele alla ning volikogu dokumentidele märgitakse asendaja ees- ja perekonnanimi ning vastavalt asendajale
kas “volikogu aseesimees” või “volikogu
liige volikogu esimehe ülesannetes”.
§9. Volikogu istung
(1) Volikogu töövorm on istung. Volikogu istungid toimuvad üldjuhul üks
kord kuus, vajadusel ka tihedamini.
Volikogu istungi kutsub kokku esimees
või tema asendaja. Esimees või asendaja ei pea istungit kokku kutsuma,
kui selle päevakorda ei ole ettenähtud
korras esitatud ühtegi küsimust või, kui
istungi läbiviimine osutub mõnel muul
mõjuval põhjusel võimatuks.
(2) Istungi toimumise aeg, koht ja
päevakord tehakse avalikkusele teatavaks valla koduleheküljel. Õigusaktide
eelnõude ning muude istungi dokumentidega on võimalik tutvuda vallakantseleis ja valla koduleheküljel.
(3) Volikogu liikmed, kes ei saa istungist osa võtta, teatavad sellest volikogu esimehele.
(4) Volikogu istungi avab ja seda juhatab volikogu esimees või tema asendaja.
(5) Volikogu istungid on üldjuhul
avalikud. Volikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu osas kinniseks,
kui selle poolt hääletab vähemalt kaks
korda enam volikogu liikmeid kui vastu
või kui küsimust puudutavate andmete
avalikustamine on seadusega keelatud
või piiratud.
(6) Raadio-, tele- ja interneti ülekandeid ning foto-, video- ja audiosalvestusi võib teha istungi juhataja loal ja
tingimusel, et see ei segaks volikogu istungi läbiviimist ega volikogu liikmete
tööd. Volikogu protokolli koostamiseks
protokollija poolt helisalvestise tegemiseks ei ole luba vaja.
(7) Lõikes 6 sätestatud ülekande

või salvestise tegemisest v.a protokolli koostamiseks tehtav salvestis tuleb
istungi alguses volikogu informeerida.
(8) Volikogu liige annab oma allkirja osavõtulehele, mis lisatakse istungi
protokollile.
(9) Juhul, kui keegi volikogu liikmetest hilineb istungile või lahkub istungilt selle toimumise ajal, kantakse
protokolli saabumise või lahkumise
kellaaeg ja päevakorrapunkt, mille arutamise ajal volikogu liige istungile saabus või lahkus.
§14. Volikogu õigusaktid ja nende
jõustumine
(1) Volikogul on õigus anda määrusi
ja vastu võtta otsuseid.
(2) Volikogu määrused avaldatakse
Riigi Teatajas vastuvõetud algtekstidena ning nende alusel kõiki muudatusi
sisaldavate terviktekstidena. Volikogu määrus jõustub kolmandal päeval
pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui
määruses ei ole sätestatud hilisemat
tähtpäeva.
(3) Volikogu otsused jõustuvad alates teatavaks tegemisest.
(4) Volikogu määrustele ja otsustele
kirjutab alla volikogu esimees või tema
asendaja.
(5) Volikogu õigusaktid avalikustatakse ja on kõigile kättesaadavad valla veebilehel hiljemalt viie tööpäeva
jooksul pärast nende vastuvõtmist. Ei
avalikustata andmeid, mille väljastamine on seadusega piiratud või mõeldud
üksnes valla ametiasutuse siseseks kasutamiseks.
5. peatükk
§19. Volikogu juhatus
(1) Volikogu juhatus on nõuandev
organ volikogu esimehe juures, mis
vaatab tema ettepanekul läbi volikogu
istungi päevakorra projekti, volikogu
töökorralduse muudatusettepanekud
ja arutab muid volikogu töö korraldamisega seotud küsimusi.
(2) Volikogu juhatusse kuuluvad
volikogu esimees, aseesimees ja volikogu komisjonide esimehed, viimaste
äraolekul komisjonide aseesimehed.
(3) Juhatuse koosoleku kutsub kokku
ja koosolekut juhatab volikogu esimees
või tema äraolekul aseesimees. Mõlema puudumisel juhatab juhatuse koosolekut volikogu suurima saadikurühma
esindaja.
(4) Juhatus on otsustusvõimeline,
kui koosolekust võtab osa lisaks koosoleku juhatajale vähemalt pool juhatuse koosseisust. Juhatuse otsused
võetakse vastu poolthäälteenamusega.
Juhatuse koosolekud protokollitakse.
Protokollile kirjutavad alla koosoleku
juhataja ja protokollija.
(5) Juhatuse otsustused on volikogu
esimehele soovitusliku iseloomuga.

Volikogu pädevus
Seadusandluse järgi on vallavolikogu ainupädevusse kuuluvate küsimuste loetelu pikk.
Mõned neist:
• valla põhimääruse kinnitamine,
muutmine ja kehtetuks tunnistamine;
• valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ning muutmine;
• vallaeelarve vastuvõtmine ja
muutmine ning majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori määramine;

• üldplaneeringu algatamine ja
kehtestamine;
• volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine;
• valimisringkondade arvu, piiride ja ühtse numeratsiooni ning igas
valimisringkonnas mandaatide arvu
määramine, valla valimiskomisjoni ja
jaoskonnakomisjoni moodustamine;
• volikogu esimehe, aseesimehe
või aseesimeeste valimine;
• volikogu komisjonide moodusta-

mine ja tegevuse lõpetamine, nende
esimeeste ja aseesimeeste valimine
volikogu liikmete hulgast ja komisjonide koosseisu kinnitamine;
• vallavanema valimine;
• valitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine;
• valitsuse liikmete kinnitamine ja
nende vabastamine valitsuse liikmete
kohustustest;
• jne, jne, jne
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15. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Valimisliidu „Terve vald“ seisukohad
Ettepanekud volikogu töö esmaseks
korraldamiseks pärast valimisi
• Volikogu esimees ja vallavanem
valitakse arvestusega, et kumbki kogukond saab ühe ametikoha. Võrdsel alusel valitakse ka komisjonide esimehed.
• Rakkes moodustatakse osavald,
mida juhib halduskogu.
• Meie volikogu esimehe kandidaat
on Sven Kesler.

nr 108
SVEN KESLER
º Sven on õppinud õigusteadust Tartu ülikoolis ja omavalitsuste juhtimist
New York´i ülikoolis. Ta on olnud Avanduse, Väike-Maarja ja Saku vallavanem
ning Rakvere abilinnapea. Ta töötab
Meyris OÜ juhatuse liikmena. Sven on
kahe täiskasvanud poja isa ja kahe lapselapse vanaisa.
• Meie vallavanema kandidaat on
Marian Hiire.

MARIAN HIIRE
º Marianil on kõrgharidus ökoloogias ja õigusteaduses Tartu ülikoolist.
Ta töötab keskkonnaõiguse valdkonnas
ning peab oluliseks rändamise, õppimise ja töötamise käigus saadud maailmakogemust, kontaktvõrgustikku ja koostööoskust. Peres kasvab kaks poega.

Programm
1. Uue vallana toimimine:
1.1. Usume, et kahe valla liitumine
on arenguvõimalus mõlemale kogukonnale.
1.2. Töötame selle nimel, et maaelu
tähendaks kaasaegseid võimalusi, julgeid lahendusi ja põnevaid algatusi.
1.3. Otsime ja hoiame visiooni, mis
valda edasi viib.
1.4. Otsuste tegemisel mõtleme pikemalt ette kui üks valimisperiood.
2. Juhtimispõhimõtted:
2.1. Peame oluliseks avalikkuse
kaasamist valla juhtimisse.
2.2. Seame sisse kaasava eelarve
põhimõtted, mille järgi
2.2.1. suuremad investeeringud paigutame pingeritta vallaelanikelt arvamust küsides ja
2.2.2. vähemalt 1% valla eelarve kulude kasutamiseks korraldatakse projektide konkurss, kuhu oma projekti saavad
esitada kõik valla elanikud. Enim toetust saanud projektid viiakse ellu.
2.3. Korraldame regulaarseid vallavalitsuse ja volikogu kohtumisi rahvaga.
2.4. Väärtustame avatust ja informatsiooni vaba liikumist, kuna see on
kogukonna aktiivsuse ja arengu üheks
alustalaks. Tegeleme parimate infojagamise praktikate katsetamise ja juuru-

tamisega. Volikogu, vallavalitsuse ning
kogukonnainfo edastamiseks paigaldame avalikku ruumi (näiteks keskväljakule) elektroonilise infotahvli. Lisaks
kaasajastame vallavalitsuse kodu- ja
FB-lehe, muutes sealse info operatiivseks ja huvipakkuvaks.
2.5. Olulised on külaseltsid ja kodanikeühendused. Külaseltsid saavad
kahekomponendilist toetust vallaeelarvest hädavajalike kulude katmiseks
– üks osa elanike arvu järgi ja teine osa
kõigile võrdse suurusega.
2.6. Seadustame vallavalitsuse juures regulaarselt kooskäiva külade ja
kodanikeühenduste ümarlaua.
2.7. Toetame kodanikeühendusi,
mis täidavad omavalitsuse ülesandeid. Vallavalitsus ei pea lootma ainult
inimeste vabatahtlikule panustamisele
– juhul, kui kodanikeühendused täidavad omavalitsusele seadusega antud
või omaks võetud ülesandeid, peab
omavalitsus neid selles ka rahaliselt
toetama.
3. Haridus, kultuur ja sotsiaalhoolekanne:
3.1. Toetame õpilasekeskset haridust – koolidevahelist koostööd,
õuesõpet, projektides, sh rahvusvahelistes, osalemist, kaasaegset õpikäsitlust,
pühendunud õpetajaid, samuti huviharidust ja sporti. Koostöös haridusasutustega avame kogukonnale koolid ja lasteasutused huvitegevuseks ja kogukonnale
kasutamiseks ka väljaspool tööaega.
3.2. Paikkonna kultuur ja kultuuripärand on meile olulised. Toetame
kahe valla seniste traditsioonide ja tähtürituste jätkamist.
3.3. Eakad ja vähekindlustatud
pered on meie pideva hoole all. Ükski
toimetulekuraskustes pere ja laps vallas ei tohi jääda tähelepanu ja toeta.
4. Ettevõtlus ja turism:
4.1. Erainvestoreid kaasates ehitame spa-hotelliks ja ujulaks Väike-Maarjas asuva poolelioleva ujula.
Seeläbi leiame parema rakenduse
olemasolevale õppekeskuse hoonele
ja spordikeskusele.
4.2. Töötame selle nimel, et loodusja turismimajandus moodustaksid
terviku. Võtame eesmärgiks objektide,
teenuste, majutuse ja ürituste korraldamise läbimõeldud turundamise nii,
et see kogukonnale rohkem kasu tooks.
4.3. Tutvustame ja eksponeerime
Karl Kaddaku ja Georg Lurichi pärandit
– meie piirkonna kaht suurimat edulugu.
4.4. Algatame Eesti koolimuuseumi
rajamise Simuna vanasse koolimajja.
4.5. Teeme Kiltsi lossi tõeliseks
kaardilossiks!
4.6. Korrastame Kaarma pargi puhkealaks ja rajame sinna discgolfi raja.
4.7. Kõige olulisemaks lähiaja väljakutseks peame negatiivse iibe peatumist ja vallaelanike arvu kasvu. Selle
saavutamiseks tahame aktiivselt turundada meie valla ettevõtlusvõimalusi,
pakkuda paindlikkust ja innovatiivsust
hariduses, transpordis ja elamumajanduses. Eelkõige on oluline olla avatud
noorte inimeste ideedele ja tekitada
tunne, et meie vallas ollakse edasipüüdlikud ning head mõtted sünnivad
ja saavad siin teoks.
4.8. Kaardistame kõik valla olemasolevad ressursid, olenemata omandivormist. Vastava analüüsi tulemusel
saame arendada kogukonna teenuseid,
loome- ja loodusmajandust ning ettevõtlust tervikuna.
4.9. Meelitame valda investoreid,
kes töökohti looksid. Selleks tuleb luua
eraldi strateegia ja meetmed eelarves,
mis tegevusi toetavad. Töökohad omakorda toovad valda elanikud, koolidesse ja lastaedadesse lisanduvad lapsed.
4.10. Peame oluliseks alustavate

ettevõtjate toetamist ning tegutsevate ettevõtjate vajaduste arvestamist ja
edule kaasa aitamist.
5. Taristu, transport ja keskkond:
5.1. Rohkem kui tasuta ühistransporti Tallinnas, vajame seda just maal.
Kindlasti võimaldaks maakonnasisene
tasuta ühistransport maainimestel
tööl käia ning enam osa saada spordi
ja vaba aja veetmise võimalustest. Näitame initsiatiivi ja kutsume teisi omavalitsusi antud ettepanekuga ühinema.
Valla äärealadel on vajadusel otstarbekas rakendada sõidujagamisteenust.
Oluline on sünkroniseerida omavahel
bussi- ja rongiliiklus.
5.2. Väike-Maarja vald peab aktiivselt osalema riiklikus elamuehitusprogrammis, et luua kaasaegseid
tingimusi ettevõtteile spetsialistide ja
vallale uute kodanike lisandumiseks.
Lisaks on oluline, et vald aitab aktiivselt kaasa uute kommunikatsioonidega
varustatud elamupiirkondade ja kruntide tekkeks.
5.3. Panustame enam maastikuhooldusesse ja -kujundusse – selleks
taastame vallaaedniku ametikoha.
Väärtustame haljastuses õitsvaid puid
ja põõsaid, kooliaedu ja toetame kogukonnaaedade hoidmist ning uute loomist. Leiame, et läbimõeldud haljastus
innustab inimesi ja tõstab elukeskkonna väärtust.
Rohkem infot leiate ja meie tegemistega saate tutvuda FB grupis „Terve
vald”.
Terve vald on tervendav!

nr 107
SIIM KESLER

nr 111
HALLAN MUUSIKUS

nr 114
RISTO PRINKEN

nr 101
ALLAN ALT

nr 103
LUIGI EESALU

nr 105
SANDER HIIRE

nr 109
JANAR LÜKK

nr 112
TAUNO OJASAAR

nr 115
MAIA VAINULT

nr 102
MARTI ALT

nr 104
REET EESMÄE

nr 106
ÜLLAR HIIRE

nr 110
MEELIS METSALLIK

nr 113
OLEV PRINKEN

nr 116
ERGO VIISMAA
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15. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Valimisliitu MEIE PANDIVERE on koondunud tegusad inimesed, kes hoolivad oma
kodukohast ja selle tulevikust.
MEIE PANDIVERE ühendab Väike-Maarja
ja Rakke kogukondade inimesi, kes oma igapäevase tegevusega hoiavad elavana meie
külasid ja kultuuri, harivad meie lapsi ja põlde,
hoolitsevad inimeste ja looduse tervise eest,
abistavad nõrgemaid ja annavad piirkonna
inimestele tööd, räägivad kaasa ettevõtlusmaastikul ja vallaelus. Need inimesed soovivad ühendada oma teadmised ja kogemused
Väike-Maarja ja Rakke valdade liitmisel tekkiva uue, laienenud Väike-Maarja valla tuleviku
nimel läbi meile oluliste väärtuste – läbi hea
elukeskkonna, arengu, hoolivuse, koostöövalmiduse ja avatuse.
Soovime, et Väike-Maarja vald oleks
koht, kus inimesed tahaksid elada, õppida, kodu luua, lapsi kasvatada ja ennast
teostada.

Valimisliit MEIE PANDIVERE

nr 117 MERIKE ADAMSON

nr 118 EEVA ARRO

nr 119 VAHUR ELBRE

nr 120 KALJU ERRAS

nr 121 MERIKE HEINPALU

Väike-Maarja Vallavalitsus,
sotsiaaltöötaja

Väike-Maarja Gümnaasium,
õpilaskodu sotsiaalpedagoog

ettevõtja, OÜ Vahurel
juhatuse liige

Ebavere Graanul OÜ,
tootmisjuht

Pandivere L.T. OÜ,
tootmisjuht

nr 122 SIGNE KADASTIK

nr 123 LEMBITU KANARBIK

nr 124 JANE KOOL

nr 125 LEMBIT KOPSO

nr 126 TANEL KÜMNIK

nr 127 KAJA LAAR

Perearst Kaja Õunapuu OÜ,
pereõde

ettevõtja, Bachtrans OÜ
juhatuse liige

Väike-Maarja Spordikeskus,
juhataja

ettevõtja, Kaarli Talukaup OÜ
juhataja

Kiltsi Põhikool,
õpetaja

Perearst Kaja Õunapuu OÜ,
perearst

nr 128 HEIMAR LEPIKSOO

nr 129 JORMA LIIVALAID

nr 130 ALO LING

nr 131 OTT LÄÄNEMETS

nr 132 LUULE MATROV

nr 133 MATI MERE

pensionär

ettevõtja, Liivalaid Investments OÜ
juhatuse liige

Mahu Jahipiirkond OÜ,
jääger

ettevõtja, Viru Seeme OÜ
juhatuse liige

Väike-Maarja Vallavalitsus,
sotsiaaltöötaja

ettevõtja, Pandivere Kartulikasvatuse OÜ
juhataja

nr 134 HEILI NÕGENE

nr 135 ANDRES OJANURM

nr 136 ENE PREEM

nr 137 RIINA RAJASTE

nr 138 TARMO REBANE

nr 139 ANTS RIKBERG

Väike-Maarja Gümnaasium, õpetaja;
Eipri külavanem

Tartu Linnavalitsus,
sotsiaaltöö spetsialist

ettevõtja, Väike-Maarja Vallavolikogu
esimees 2013-2017

Väike-Maarja Vallavalitsus, sotsiaaltöötaja;
Käru külavanem

AS Viru Haigla, kiirabitehnik;
Triigi külavanem

SKA Päästekolledži õppedistsipliini
vanemspetsialist

nr 140 VALLO TAAR

nr 141 MARY TAMMET

nr 142 KARL TÄLLI

nr 143 KÜLLI URBAS

nr 144 TANEL VAARMA

nr 145 MEELI VEIA

Väike-Maarja Muusikakool,
direktor

ettevõtja, Simuna Naisteklubi
esimees

Jõgeva Päästekomando,
päästja

AS Kaarma KT raamatupidaja,
Väike-Maarja Vallavalitsuse liige

AS Viru Haigla,
kiirabitehnik

Eesti Kaitsevägi,
sotsiaaltöötaja

Valimisliit MEIE PANDIVERE kandidaatidega on võimalik lähemalt tutvuda veebilehel https://sites.google.com/site/meiepandivere/

Oktoober 2017.a.

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

5

15. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

Valimisliit MEIE PANDIVERE
Valimisliit MEIE PANDIVERE peamised eesmärgid
aastateks 2017-2021:
1. Valla teenused ei tohi jääda inimesele kaugeks, selleks toetame Rakkesse piirkondliku teeninduskeskuse loomist.
2. Soodustame ettevõtlust, sest sellest oleneb paikkonna areng.
3. Et abivajajad leiaksid mõistmist ja vajalikku tuge, laiendame üle uue omavalitsuse Väike-Maarja vallas välja arendatud sotsiaalhoolekandesüsteemi ning sotsiaalteenuseid.
4. Seisame selle eest, et igal vallakodanikul on võimalus omandada haridust, teha sporti, tegeleda muusikaga ja
osaleda huviringides.
5. Parimate lahendusteni jõuame teadmiste ja oskuste ühendamisel, selleks hoiame ja arendame koostöövõrgustikku vallavalitsuse, valla allasutuste ja kodanikeühenduste vahel.
6. Inimene peab tundma end kogukonnas väärtustatuna.
7. Jätkame kahe piirkonna parimaid praktikaid ja peame oluliseks uues laienenud omavalitsuses tekkivate võimaluste oskuslikku kasutamist.

Valimisliidu MEIE PANDIVERE valimisprogramm
aastateks 2017-2021
JUHTIMINE JA KOOSTÖÖ
• Tagame omavalitsuse tasakaalustatud arengu koos hästi toimiva vallakeskuse ning tugevate teeninduskeskustega.
• Rakke vallamajas alustab tööd piirkondlik teeninduskeskus, kus tagatakse
piirkonna elanike esmane nõustamine,
maksete vastuvõtmine, esmatasandi
sotsiaalhoolekanne, piirkondlik kinnisvarahaldus ja heakord. Kindlaksmääratud päevadel hakkab toimuma
arendus-, ehitus- ja keskkonnanõuniku
vastuvõtt.
• Simunas jätkab tööd piirkondlik
teeninduskeskus, kus tagatakse piirkonna elanike esmane nõustamine,
esmatasandi sotsiaalhoolekanne ning
piirkondlik kinnisvarahaldus ja heakord.
• Vallavolikogu komisjonide ja vallavalitsuse moodustamisel arvestame
piirkondliku esindatuse põhimõtteid.
• Kujundame omavalitsuse juhtimise selliselt, et oleks tagatud kohalike
elanike kaasarääkimise võimalus piirkondlikes ja ülevallalistes otsustusprotsessides.
• Toetume kaasavalt väljatöötatud
strateegiadokumentidele.
• Koostame uue, valla territooriumi
hõlmava üldplaneeringu, mis arvestab
piirkondade eripärasid.
• Toetame valla poolt pakutavate
kommunaalmajandustegevuste koondamist, et saavutada parem teenuste
kvaliteet ning efektiivsem toimimine ja
arendamine.
• Kasutame kiireks infoedastuseks
kaasajastatud valla veebilehte ja valla
sotsiaalmeedialehte.
• Loome toimiva koostöövõrgustiku
vallavalitsuse, valla allasutuste ja kodanikeühenduste vahel.
• Investeeringuid tehes järgime
kogu piirkonna tasakaalustatud arengu
põhimõtet, arvestades majanduslikke
võimalusi, objektide olulisust ning kasutamist elanike poolt.
ELU- JA LOODUSKESKKOND,
TURVALISUS
• Seame eesmärgiks valla avaliku

ruumi – haljasalade, parkide, surnuaedade ja mänguväljakute – tervikliku
heakorrastamise.
• Toetame Väike-Maarja keskväljakule Lurichi kuju püstitamist.
• Rajame ja korrastame mängu- ja
treeningväljakud Kiltsis, Triigis, Rakkes,
Sallas.
• Korrastame Äntu-Nõmme matkaraja, lõkke- ja telkimisplatsi.
• Otsime võimalusi Emumäe puhkeala väljaarendamiseks vastavalt
koostatud kontseptsioonile.
• Jätkame Kiltsi mõisapargi korrastamist.
• Aitame hajaasustusprogrammis
osalemisega luua maapiirkondades
elavatele peredele paremad elutingimused
• Toetame valla korteriühistuid hoovide korrastamisel ja elukeskkonna parandamisel.
• Korraldame Kauni kodu konkurssi
ja tunnustame heakorrastatud kinnistute omanikke.
• Lammutame valla omandis olevad
kasutuseta ja lagunenud hooned.
• Teeme koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga ning toetame vabatahtlike päästjate tegevust.
TEED JA TRANSPORT
• Tagame kvaliteetse teehoolduse
(lumelükkamine, hööveldamine, remont ja tolmutõrje, teeäärte niitmine)
kõigis valla piirkondades.
• Jätkame alevike ja külade ühendus- ning siseteede tolmuvabaks ehitamist.
• Investeerime kergliiklejate ohutusse, ehitades lõpuni Rakke aleviku kergliiklustee ning rajades Simuna aleviku
ja Väike-Maarja-Triigi kergliiklustee.
• Tänavavalgustuse renoveerimisel
ja ehitamisel kasutame kaasaegseid
energiasäästlikke lahendusi.
• Kaardistame elanike liikumisvajadused ja –võimalused ning tulemusest
lähtuvalt kavandame transpordi korralduse valla keskuse ja erinevate piirkondade vahel.

HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ
• Säilitame olemasoleva lasteaia- ja
koolivõrgu ning peame oluliseks gümnaasiumihariduse säilimist piirkonnas.
• Arendame valla koole ühtse võrgustikuna ja teeme koostööd haridusuuenduse, õpetajate koolituste, hariduslike tugiteenuste, huviringide jms
valdkondades.
• Loome Rakkesse Väike-Maarja
muusikakooli filiaali.
• Tagame kodulähedases haridusasutuses õpilastele vajalikud tugiteenused.
• Võtame valla haridusasutustesse
tööle psühholoogi.
• Püüame koostöös Rakvere Ametikooli ja haridusministeeriumiga leida
võimalusi Väike-Maarja Õppekeskuses
õppetegevuse jätkamiseks.
• Säilitame olemasoleva noortekeskuste võrgustiku ja rakendame tööle
mobiilse noorsootöö mudeli.
• Noorsootöö arendamisel seame
eesmärgiks, et see oleks noorte huvidel
põhinev, paeluv, kaasav ja arendav.
• Toetame noorte töö- ja puhkelaagrite korraldamist.
SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID
• Ehitame Väike-Maarjas lõpuni
piirkondliku tervisekeskuse, mis pakub
perearstiteenust, mitmekülgseid terviseteenuseid ja taastusravi.
• Toetame perearsti/pereõe teenuste kättesaadavuse parandamist Rakkes.
• Loome kogu vallas toimiva ja vajadustest lähtuva sotsiaalhoolekandesüsteemi koos koduteenuste võrgustiku ning sotsiaaltranspordi korraldusega.
• Loome võimalused eakate ja puudega inimeste päevahoiuks.
• Toetame Väike-Maarja hooldekodu
ja Tammiku avahooldekeskuse laiendamist ning renoveerimist.
• Panustame sotsiaaleluruumide
võrgustiku väljaarendamisse.
• Tõstame valla sünnitoetuse 600
euroni.
• Kõigile Väike-Maarja valla koolide
1. klassi minevatele lastele maksame

2013. aasta kohalikel valimistel Väike-Maarja vallas valimisvõidu võtnud Valimisliit MEIE PANDIVERE on
nelja-aastase perioodi jooksul koos
kõigi valla terviklikust arengust huvitatud koostööpartneritega ellu viinud
enamiku valimisprogrammi ja koalitsioonilepingu punktidest.
Oleme pidanud oluliseks dialoogi
erinevate huvigruppide vahel ning arvestanud otsuste ettevalmistamisel ja
langetamisel võimalikult paljude seisukohtadega, väärtustanud inimeste
tegusid ja panust kogukonda, toetanud
kodanikeühenduste tegevust ja projektide kaasfinantseerimist, pidanud oluliseks abivajaja varajast märkamist ja
tugiisikute arvu suurendamist.
Kergliiklustee rajamine Ebaverest
Kiltsini, Väike-Maarja lasteaia sisefassaadi soojustamine ning igale Simuna
piirkonna lapsele lasteaia koha tagamiseks koolihoonele juurdeehituse
ehitamine, Simuna, Kiltsi lasteaia ja
Väike-Maarja algkoolimaja juures asuva lastemänguväljaku rajamine ning
renoveerimine, Kiltsi Kaardilossi arendamine ja Väike-Maarja Õppekeskuse
õppebaaside ajakohastamine , paljud
alevike ja külade teede ning tänavate
asfalteerimine ja tolmuvabaks muutmine on ainult üks osa planeeritud ja
teostatud investeeringutest. Tänu meie
valimisliidule jõuab igasse kodusse
tasuta valla infoleht, tõstetud on valla
poolt makstavat sünnitoetust.
Koos koalitsioonipartneritega oleme palju vaeva näinud kahele suurele
100 eurot ranitsatoetust.
• Tõstame valla sotsiaaltoetuste
piirmäära 330 euroni.
• Maksame eakatele juubelitoetust
50 eurot.
KULTUUR JA SPORT
• Seisame selle eest, et igal valla inimesel on võimalus teha sporti, tegeleda muusikaga ja osaleda huviringides.
• Hoiame ja arendame traditsioonilisi üritusi ning panustame uute ühiste
sündmuste korraldamisse, mis kaasavad erinevaid osapooli ning aitavad
luua piirkonnas ühtsustunnet.
• Ehitame Väike-Maarjasse staadioni ja multifunktsionaalse pallimänguväljaku.
• Turundame kogu piirkonna võistlus-, treening- ja laagripaiku ühtse
sporditurismi, võistluste ja kohalike
spordisõprade sihtpaigana.
• Renoveerime Väike-Maarja seltsimaja, Simuna rahvamaja ja Rakke kultuurikeskuse.
• Koostöös Rakke kogukonna ja
Rakke Valla Hariduse Seltsiga leiame
parima lahenduse Rakke koduloomuuseumi paiknemisele ja varade eksponeerimisele.
ETTEVÕTLUS
• Panustame ettevõtluskeskkonna
arendamisse, turundamisse ning maine kujundamisse.
• Töötame välja piirkonna ühtse turismistrateegia.
• Toetame ühistegevuste ja koolituste kaudu noorte ettevõtlikkuse suurendamist.
• Taristuobjektide rajamisel ja korrastamisel lähtume ettevõtjate vaja-

ja piirkonna jaoks olulisele projektile
– Väike-Maarja avaliku ruumi väljaarendamine ja piirkondliku tervisekeskuse ehitamine – rahastuse saamisega.
Nüüd, nelja-aastase perioodi lõpus
saame öelda, et mõlema projekti elluviimisega on alustatud ning loodetavasti saame 2018. aastal ühiselt rõõmustada tervisekeskuse avamise ning
uue ilme saanud Väike-Maarja aleviku
avaliku ruumi üle. Lõppjärgus on Simuna multifunktsionaalse pallimänguväljaku rajamine.
Meil on julgust tunnistada, et sugugi kõike kavandatud ei ole õnnestunud
teostada. Rahaliste vahendite puudumisel jäid rajamata Väike-Maarja staadion ja Simuna aleviku kergliiklustee,
lõpuni on renoveerimata Väike-Maarja
seltsimaja ja Simuna rahvamaja. Koostamata on valla uus üldplaneering ja
kaasajastamata valla veebileht. Seetõttu oleme need investeeringud ja tegevused lülitanud uude valimisprogrammi ning seadnud endale eesmärgiks
perioodil 2017-2021 kahe liituva kogukonna toimivaid ühisosasid kasutades
jätkata ühise MEIE valla tasakaalustatud arendamist.
Valimisliit MEIE PANDIVERE soovib kaaskandideerijatele edu, ausat ja
väärikat valimiste perioodi ning kõigile head kaasamõtlemist ja mõtestatud
otsuseid.
Ene Preem
Valimisliidu esindaja

dustest.
• Seame eesmärgiks investori leidmise õppekeskuse hoones majutusteenuse arendamiseks.
• Kaasame ettevõtjaid volikogu töögruppidesse.
• Toetame alustavaid ettevõtjaid.
• Kutsume kohalikke ettevõtjaid
osalema hangetel.
KÜLAELU JA KOGUKONNAD
• Tugevdame külakeskuste ja külakogukondade rolli, sest tugevad külad
annavad jõudu kogu piirkonnale.
• Rakendame Väike-Maarja valla
küla- ja alevikuvanema statuuti kogu
ühinenud vallas.
• Laiendame Väike-Maarja valla kodanikuühenduste (külaseltsid, kultuuri- ja spordiseltsid, vabatahtlik tuletõrje, kogudused jm) rahastamise ja kaasamise põhimõtteid kogu piirkonnas.
• Jätkame senise Väike-Maarja valla
külade ümarlaua tegevust ning kaasame selle tegevusse kõigi külade ja kodanikeühenduste esindajad.
• Aitame luua võimalused kogukonnateenuste osutamiseks.
• Salla mõisa müügist saadava tulu
investeerime Salla-Emumäe piirkonna
arendamiseks.
Valimisliit MEIE PANDIVERE toetab vallavanema kandidaadina kogenud vallajuhi, praeguse Väike-Maarja valla vallavanema Indrek Kesküla
jätkamist.
VÄIKE-MAARJA VALLA TULEVIK
SÕLTUB MEIST ENDIST.
TULE VALIMA!

Valimisliit MEIE PANDIVERE kandidaatidega on võimalik lähemalt tutvuda veebilehel https://sites.google.com/site/meiepandivere/
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15. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Anname tuld!
Nüüd ja edaspidi tasub igal eestlasel, sh ka igal Väike-Maarja elanikul toetada valimistel EKRE-t.
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond teeb kõik, et põlisrahvas saaks ennast oma maal võimalikult hästi tunda. Me ei muutu ise ega luba ka teistel rahvuskaaslastel
muutuda orjarahvaks.
Eesti algab Väike-Maarja vallast ja Eesti lõppeb Väike-Maarja vallas. Meie kodukant ongi Eesti keskpunkt.
Selleks, et Väike-Maarja valla inimesed saaksid oma kodukoha üle uhked olla, töötavad kõik kuus EKRE kandidaati järgmiste põhimõtete nimel:

Priit Dieves

Ragner Kroll

Riina Vissak

146

147

148

„Eestimeelse kasvatuse ja elutervete
väärtuste eest koolides ja lasteaias!“

„Kohalikku elu edendava ettevõtluse
ja spordi arendamise eest!“

„Kiirabi, politsei ja päästeteenistus igasse omavalitsusse!“

Ainar Kaurson

Anneli Meidla

Hendrik Hendrikson

149

150

151

„Immigrante ilma omavalitsuse loata vastu ei võta!“

„Kool peab olema kodu lähedal!“

„Toetame küttekollete renoveerimist
pensionäridel ja vähekindlustatutel!“

Tegu ei ole lubaduste, vaid just nimelt põhimõtetega. Järgides ja teostades nimetatud põhimõtteid tagame Väike-Maarja esile kerkimise nii maakonnas kui ka riigis.
Lisaks kuuele peamisele põhimõttele ütleme julgelt välja, et järgmisteks kohalikeks volikogude valimisteks on Vao pagulaskeskusest jäänud vaid mälestus.
Samuti võtame kätte ja austame korralikult nii oma rahvuskangelasi kui ka rahvuspühasid. Ausammas Georg Lurichile saab püstitatud.

Toeta EKRE-t, sest meie anname tuld!

Vallavolikogu tegevuse kohta valla põhimäärusest
Väljavõte Väike-Maarja Vallavolikogu
26. juuni 2014. a määrusest nr 12 „Väike-Maarja valla põhimäärus“
5. peatükk
Volikogu komisjonid
§15. Volikogu komisjoni moodustamine, esimehe ja aseesimehe valimine
(1) Volikogu moodustab vallavolikogu tegevuse kavandamiseks, vallavolikogule ja vallavalitsusele arvamuste
esitamiseks ning õigusaktide eelnõude ettevalmistamiseks alalisi ja ajutisi
komisjone, kes juhinduvad oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, põhimäärusest ning vallaelanike huvidest ja
vajadustest.
(2) Vallavolikogu alalised komisjo-

nid moodustatakse vallavolikogu volituste ajaks. Komisjoni tegevusvaldkond, ajutise komisjoni korral tegutsemise tähtaeg, ülesanded ja komisjoni liikmete arv määratakse komisjoni
moodustamise otsuses.
(3) Volikogu komisjoni esimees ja
komisjoni esimehe ettepanekul aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast salajase hääletamise teel poolthäälte enamusega.
(4) Komisjoni koosseis kinnitatakse
komisjoni esimehe ettepanekul poolthäälte enamusega avalikul hääletamisel.
(5) Igal volikogu liikmel on õigus
kuuluda vähemalt ühte alalisse komisjoni. Volikogu esimees ei kuulu alalistesse komisjonidesse.
(6) Volikogu otsustab komisjoni liik-

me komisjoni koosseisust väljaarvamise komisjoni esimehe ettepanekul kas
komisjoni liikme avalduse alusel või juhul, kui komisjoni liige ei ole osalenud
vähemalt kolmel järjestikusel komisjoni koosolekul.
(7) Komisjoni esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid komisjoni aseesimees. Komisjoni aseesimehe äraolekul
võib komisjoni esimees määrata komisjoni liikme komisjoni kokku kutsuma ja komisjoni koosolekut juhtima.
(8) Volikogu alatise komisjoni tegevus lõpeb üldjuhul koos volikogu koosseisu volituste lõppemisega. Volikogu
võib oma otsusega lõpetada alatise
komisjoni tegevuse ka enne volikogu
koosseisu volituste lõppemist.
(9) Volikogu komisjoni tegevuse lõpetamine toimub volikogu komisjoni

või volikogu liikme ettepanekul. Volikogu komisjoni koosseisu muutmine toimub komisjoni esimehe ettepanekul.
§16. Komisjoni pädevus
(1) Volikogu esimees suunab komisjoni läbivaatamisele:
1) volikogu õigusaktide eelnõud;
2) vallavalitsuse poolt komisjoni
arvamuse saamiseks või informatsiooniks esitatu;
3) isikute avaldused.
(2) Komisjonil on õigus:
1) algatada volikogu õigusakti eelnõu;
2) teha ettepanekuid volikogu istungi päevakorra, volikogu ja teiste komisjonide menetluses olevate volikogu
õigusaktide eelnõude kohta;
3) algatada arutelusid;

4) saada vallavalitsuselt komisjoni
menetluses oleva küsimusega seotud
täiendavaid dokumente ja teavet;
5) kaasata oma töösse asjatundjaid
ja tellida ekspertiise, kooskõlastades
selle eelnevalt volikogu esimehega.
(3) Volikogu komisjon on tegutsemisvõimetu, kui komisjon ei ole kahel
järjestikusel korral täitnud tähtaegselt
talle antud ülesannet või ei ole pidanud otsustusvõimelisi koosolekuid.
(4) Komisjoni tegutsemisvõimetuse
korral teeb volikogu esimees volikogule ettepaneku valida komisjonile uus
esimees, kelle ettepanekul valitakse
komisjoni aseesimees ja kinnitatakse
komisjoni uus koosseis.
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15. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
IRL-i valimisprogramm Väike-Maarja vallas
Meie valimisnimekiri ühendab endas erinevate tegevusvaldkondade ning valla eri piirkondade inimesi. Meiega on liitunud
mitu noort ja hakkajat inimest. Meie tegevuse eesmärgiks on valla inimeste parem toimetulek ja elukeskkond, seda ka valla
äärealadel. Väike-Maarjas on meil kõik eluks vajalik – arstiabi, apteek, lasteaed, koolid, hooldekodu, kauplused, söögikohad,
erinevad teenused, rahvamaja, spordihoone, kirik, kalmistud jne. Seda kõike tuleb hoida ja võimaldada kättesaadavust ka
kõigile neile, kes elavad keskusest kaugemal.
Meie valla suurim vara on meie inimesed.
Soovime sellist omavalitsust, kus meil kõigil on hea elada. Tööealistel on võimalus tööl käia, lastel turvaline kasvada,
õppida ja areneda ja eakatel võimalus pensionäripõlve nautida. Et oleksime turvaline, pere- ja lastesõbralik vald. Selle nimel
oleme valmis tegema koostööd meie mõttekaaslastega, olenemata erakondlikust kuuluvusest.

nr 152
TEET PAJU

nr 153
REET REIMANN

• Valla elanike arvu suurenemine


Selleks peame oluliseks, et olijad ei lahkuks ja tuleks juurde inimesi, kes soovivad rajada kodu meie valda. Asume
geograafiliselt võrdsel kaugusel Eesti kahest suurimast linnast Tallinnast ja Tartust, lähedal asuvad maakondade
keskused koos kõigi eluks vajalikke sotsiaal-, kaubanduslikke- ja kultuurilis-sportlikke teenuseid pakkuvate asutustega, lisaks oma vallas pakutavad võimalused. Meil on kaunis loodus ja palju ajaloolisi ja kultuuriloolisi paiku.
Tuleb teha tööd, eriti meedias, et teadvustada laiadele massidele, kui head elamisvõimalused on meil. Peame
muutma Väike-Maarja valla atraktiivseks noortele peredele, et elanike arv kasvaks ja siin oleks hea ning turvaline
elada.

nr 155

nr 154
• Tööpuuduse leevendamine



SIIRI ROOS

VÄINO HAIBA

Toetada ettevõtlust ja töökohtade loomist, kui need ei ohusta meie elukeskkonda.
Tihedam koostöö ettevõtlus organisatsioonidega.

• Liikumisvõimalused



Suurendada valla eelarves vahendeid teede ning nende servade hooldusele, tagada vallapoolne lumelükkamine
koduväravani ning teede tolmuvabaks muutmine suveperioodil.
Kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamine.

• Turvalisus



Otsime energiasäästlikke lahendusi külabussipeatuste valgustuse arendamiseks ja väljaehitamiseks.
Videovalve kaamerate paigaldamine külade keskustesse.

nr 156
MEELIS POHLAK

nr 157
EINO KLEMENT

• Haridus







Piisava arvu lasteaia kohtade tagamine kõigis valla lasteaedades.
Huvihariduse toetamine ja tegevuse laiendamine.
Lasteaedade võrdne kohtlemine, et ei hoitaks kokku väiksemate arvelt.
Lasteaias väärtustame teist last, s.t lasteaias käiv teine laps on vabastatud kohatasust.
Luua koolieelikutele eelkoolis õppimise võimalused Väike-Maarja vallas.
Kaasame noored otsustamisse, s.t loome noorte volikogu, kuhu kuuluksid alates 9. klassist teotahtelised koolinoored.

• Sotsiaal



nr 158

nr 159

IVI VAINJÄRV

TIIT REITEL

Arendada olemasolevaid sotsiaalteenuseid ja tagada vajaduspõhiste toetuste jõudmise abivajajateni.
Perearsti teenuse kättesaadavus nii keskuses kui ka Rakke alevikus. Leida võimalused uute perearstide kohale
toomiseks (meelitamiseks).

• Vaba aeg ja turism







Tagada ka keskusest eemal elavatele inimestele (noorte) vaba aja veetmise võimalused.
Oluline on arendada ka noortekeskuseid külades, et noori tänavalt eemal hoida.
Toetada jätkuvalt vallas tegutsevaid seltse, mittetulundusühinguid, raamatukogusid ja ühistegevusi.
Ebavere terviseradade edasiarendamine.
Vallas asuvate matkaradade edasiarendamine.
Luua interaktiivne turismi infopunkt, tagamaks kõigi teenuste ja võimaluste tutvustus turistidele, arendada välja
vastav nutirakendus.

nr 160

nr 161

HEIKI VEERMETS

VILLU ELLAM

Peamised tegevused järgmise nelja aasta jooksul,
mida kavatseme teha:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teeme tihedat koostööd naaberomavalitsustega.
Haridusse ja huviharidusse panustamine.
Noorte kaasamine otsustamisse.
Teede ja tänavate rekonstrueerimine.
Ebavere terviseradade edasiarendamine.
Kergliiklusteede võrgustike väljaarendamine.
Videovalve kaamerate paigaldamine külade keskustesse.
Toetame jätkuvalt ühistegevust ja külaseltse.
Toetame jätkuvalt valla arengut ja investeerimist valla objektidesse.

nr 162
PRIIT BELJAEV
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15. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Väike-Maarja Keskerakonna valimisprogramm 2017
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond
Toome Väike-Maarja valda tasuta ühistranspordi
2.
Rakke, Simuna ja Kiltsi kooli toome tagasi psühholoogi ja tervishoiutöötaja
3.
Tõstame matusetoetust 100 eurolt 300 eurole
4.
Jätkame üksinda elavatele pensionäridele
täiendava toetuse maksmist
5.
Suurendame rahalist toetust kodus raske puudega pereliiget hooldavale perele
6.
Jätkame pensionäridele ja puudega inimestele
toetuse maksmist ravimite kulu osaliseks kompenseerimiseks
7.
Tõstame toetust lasterikastele peredele
8.
Tagame kõikidele õpilastele tasuta ja maheda
koolitoidu, kus toidutooraine tuleb Väike-Maarja kohalikelt põllumeestelt
9.
Rakkesse ja Simunasse loome sotsiaaltöötaja
ametikoha
10. Koostöös riigiga tõhustame ennetustööd sõltuvusainete (alkohol, tubakas, narkootikumid)
tarbimise vähendamiseks
11. Toetame rahvaspordi algatusi üldise tervise
1.

12.

edendamisel
Toetame ettevõtjaid, kes loovad osalise tööajaga töökohtade loomist vähenenud töövõimega
inimestele ning võtavad noori praktikale

10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Haridus, sport ja kultuur
Vähendame lasteaiakohatasu 50%
Kindlustame lasteaedades tasuta toidu
Kindlustame tasuta sooja lõuna igale gümnaasiumi, põhi- ja kutsekooli õpilasele
Korrastame Rakke, Kiltsi, Simuna ja Väike-Maarja koolide spordiväljakud
Seisame jätkuvalt Väike-Maarja, Simuna, Rakke
ja Kiltsi põhikooli säilimise eest
Seisame vankumatult Väike-Maarja Õppekeskuse alles jäämise eest
Tagame igale üldhariduskooli õpilasele huvihariduse kättesaadavuse ja vähemalt ühes huvialaringis tasuta osalemise
Toetame täiend- ja ümberõpet täiskasvanutele
Toetame õpilasmaleva ja noortelaagrite tegevust noorte töökasvatamisel ning harival vaba
aja sisustamisel

1.
2.

3.
4.
5.

Toetame valla erinevate spordiklubide rahastamist
Toetame õpetajate, treenerite ja noorsootöötajate täiendõpet
Renoveerime Kiltsi rahvamaja võttes selle eelnevalt vallaomandisse
Turvalisus ja julgeolek
Korrastame valla teede ja tänavate valgustuse
(kaotame pimedad lõigud ja nurgad)
Toetame kuritegevuse piiramiseks politsei
koosseisu suurendamist ja abipolitsei kaasamist
vallas
Rakendame sõltuvusainete müügi ja tarbimise
piiramiseks rangeid meetmeid
Toetame sõltuvusainete vastast selgitustööd
Suurendame riigi- ja tsiviilkaitse õppetundide
arvu ning sellesisuliste suve- ja talvelaagrite
korraldamist

Majandus ja ettevõtlus
1.
Seisame vee ja toasooja hinnatõusu vastu
2.
Ehitame mustkattega tolmuvabad teed Kaar-

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

ma ja Ärina, Koonu ja Aburi ning Väike-Maarja,
Pandvere ja Raeküla vahele
Ehitame kergliiklusteed Simuna keskusest
Simuna mõisani ja surnuaiani ning Avispealt
Väike-Maarjasse
Ehitame surnuaedade juurde kaasaegsed välikäimlad ja parklad
Toetame vallas lõpetamata või arengukavas
vastu võetud objektide lõpule viimist
Toetame vallas väikeettevõtluse ja ühistegevuse arengut
Loome Väike-Maarja Õppekeskuse juurde
kompetentsikeskuse aitamaks valla ettevõtjaid
tasuta äriprojektide koostamisel ja nõustamisel
Loome Väike-Maarja Arenguümarlaua, kuhu
kuuluvad ettevõtjad, aktiivsed vallakodanikud,
riigi- ja vallaesindajad
Toetame valla vee- ja kanalisatsioonitaristu viimist ühtse juhtimise ning haldamise alla
Korrastame valla prügimajanduse
Loome tingimused erainvestorile spaa ehitamiseks ja opereerimiseks pooleliolevasse Väike-Maarja ujulasse

12.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Loome koostöös riigiga tingimused Väike-Maarjasse kõikidele nõuetele vastava esindusstaadioni ehitamiseks
Valla juhtimine
Lisaks Simuna osavallale, loome ka Rakke osavalla
Rakke ja Simuna rahva eest hakkavad seisma
täistööajaga palgalised osavallavanemad
Valla ametikohtade täitmine peab toimuma
avaliku, ausa ja läbipaistva konkursi korras,
kuna onupojapoliitika ei vii Väike-Maarjat edasi
Ametnikud peavad olema kõrgharidusega oma
ala asjatundjad
Vallamajast hakatakse ettevõtjate erinevatele
taotlustele, avaldustele ja järelpärimistele vastama kolme tööpäeva jooksul
Kaasame noori vallajuhtimisse läbi volikogu komisjonide ja Väike-Maarja noortekogu
Koostöös riigiga saavutame avalike teenuste
õiglase jaotuse riigi ja valla vahel
Väärtustame ja tunnustame senisest enam valla heaks töötavaid inimesi

nr 163 HANS KRUUSAMÄGI

nr 164 SIRET STOLTSEN

nr 165 MART PRUUL

nr 166 JAANUS KAARE

nr 167 HEINO TASA

nr 168 ANU LOORITS

nr 169 JAANUS MEHISTE

nr 170 MAIE RAND

nr 171 ARNE HIIRE

nr 172 KÜLLI RÄTSEP

nr 173 KALEV ALBER

nr 174 TÕNU JOOST

nr 175 IVAN POZNJAK

nr 176 MAIMU KULL

nr 177 KALJO TURU

nr 178 KRISTJAN HIIRE

nr 179 AILI KAASIK

nr 180 EINO TÄLLI

nr 182 MADIS NIINEMETS

nr 183 ENDEL ROOSIMÖLDER

nr 184 RAUL VEIA

nr 185 KAARLI METSSON

nr 186 AARE JAANSON

nr 187 MAIGE POHLAK

nr 188 KRISTO KOKK

nr 189 MILVI TAMM

nr 190 LAILE PAARETS

nr 191 ANATOLI SUVOROV

nr 192 EINAR AIMSE
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15. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Valimisliit Koduvald kandidaadid
nr 230 ANDRUS BLOK
nr 231 ENNO EILO
nr 232 KASPAR MATTISEN

nr 233 ANTI PÄLLO
nr 234 EDA AABO
nr 235 JÜRI ELMEND

nr 236 TOOMAS KARU
nr 237 KATI KIRSIPUU
nr 238 ANNE LEISSOO

nr 239 AUL LAANEMÄE
nr 240 EINO SIIRAK
nr 241 SVETLANA LAIDSALU

Valimisliit „Koduvald“ valimisplatvorm 2017-2021. aastal
Valimisliit „Koduvald“ seisab laste,
noorte, tööealiste ja eakate heaolu
eest.
Meile on oluline, et valla inimestel
oleks tasuv, kodulähedane töö, soe
tuba, turvaline ja puhas elukeskkond,
et lastele oleksid kodulähedased, kvaliteetset haridust pakkuvad erinevad
kooliastmed ning mitmekülgsed tasuta
vabaaja veetmise võimalused.
Ettevõtlus
• Korraldame ettevõtjate ümarlaudu.
• Toetame alustavaid ettevõtjaid ja
kehtestame korra ettevõtlustoetustele.
• Aitame ehitada rajatavatele ettevõtetele infrastruktuuri.
• Leiame võimaluse paindlikumalt
kehtestada teede koormuspiirangute tähtaegu.
• Soodustame ja toetame investeeringuid, elamuehitust ning töökohtade
loomist.
Haridus
• Toetame konkurentsivõimelist gümnaasiumi, põhi- ja kutsehariduse
andmist.
• Toetame Väike-Maarja õppekeskuse
jätkamist.
• Ergutame õpilasfirmade rajamist ja
tegutsemist.
• Peame oluliseks kooliaedade traditsiooni jätkamist.
• Jätkame suunda, et koolid on piir-

•

•
•

•
•
•

konna arengu- ja hariduskeskuseks,
mille uksed on elanikele alati avatud
nii õppimiseks, spordi- ja huvitegevuseks õhtuti ja nädalavahetustel.
Tagame valla koolides hommikupudru võimaluse, et iga õpilase päev
algaks tervislikult ning täis kõhuga.
Peame oluliseks mitmekesist ja heal
tasemel huviharidust.
Tagame kõigile soovijaile koha lasteaias või päevahoius ning pakume
lasteaias lastele tasuta toitu.
Tõstame palka lasteaia õpetajaabidel.
Jätkame koostööd Simuna kihelkonnakoolide traditsioonide toetamsel.
Toetame õpilaste autokooli õpinguid 50% ulatuses.

Elukeskkond
• Lumetõrje valla kulul iga maja väravani.
• Valgustame valla bussipeatused.
• Märgistame parkimiskohad puuetega inimestele valla avalikes parklates.
• Rajame kergliiklustee ohutuks liiklemiseks Vao küla Kiltsi kooli ja Kiltsi
vahele.
• Rajame Rakke – Ao kergliiklusteele
tänavavalgustuse.
• Katame tiheda liiklusega valla kruusateed ja tänavad tolmuvaba kattega.
• Jätkame hajaasustusprogrammi elluviimist.

• Koostame koos vallaelanikega igal
aastal kaasava eelarve ja töötame
välja menetlemise korra.
Sotsiaal
• Tõstame sünnitoetuse 500 euroni.
• Tõstame matusetoetuse 250 euroni.
• Tõstame eakate juubelitoetuse 50
euroni.
• Ehitame valmis esmatasandi perearstikeskuse ja remondime filiaali
Rakkes.
• Eraldame üksikutele vanuritele tasuta küttepuid.
• Toetame abivajajaid ja suuri peresid.
Kultuur
• Kultuur algab meist enestest.
• Meil olid, on ja jäävad kestma kodukantide raamatukogud, kohalikud
kultuurikeskused, seltsimajad, muuseumid.
• Peame oluliseks valla kultuurikollektiive ja nende tegevust.
• Soodustame ning toetame kultuurikollektiivide tegevust külades, nende algatajaid ja eestvedajaid.
• Remondime ja laiendame Rakke
raamatukogu ruumid.
• Korraldame Pandivere ja Rakke päevi.
• Toetame endise Simuna ja Väike-Maarja kihelkondade üritusi.
• Lubame toetada külaliikumist ja
kooskäimise kultuuri.

Sport
• Toetame valla spordiklubide tegevust.
• Jätkame väljakujunenud ja traditsiooniliste spordiürituste korraldamist ning toetamist.
• Töötame välja valla eelarvest spordiklubide ja spordiürituste rahastamise põhimõtted.
• Korrastame olemasolevad loodusrajad (Äntu – Nõmme, Emumäe, Seljamäe jne) ja leiame nende omavaheliseks sidumiseks võimalused.
• Leiame võimalused ujumiskohtade
väljaarendamiseks.
• Algatame spordi ümarlaua, kaasates
kõiki klubisid ja aktiviste.
• Töötame välja konkreetse ja selgelt
mõistetava aasta sportlaste statuudi.
• Leiame võimalused vallakodanikele
spordihoonete ja rajatiste tasuta kasutamiseks.
• Toetame liikumisharrastuseks sobivate objektide väljaarendamist.
• Toetame spordiga seotud projektide
kaasrahastamist.
• Oleme avatud uutele jätkusuutlikele
ideedele.
Kolmas sektor
• Toetame mittetulundusühingute tegevust.
• Osaleme aktiivselt PAIK, VIROL ning
loodava Eesti Linnade ja Valdade
Liidu töös.

• Kutsume kokku MTÜ-de ümarlaua.
• Aitame kaasfinantseerida MTÜ-de
projektide omaosalust.
Noorsootöö
• Peame oluliseks valla erinevates
piirkondades toimuvate noortekeskuste olemasolu ja töö jätkamist,
toetame nende tegevust ja aitame
kaasa igakülgsele arengule.
• Kaasame noori vallaelu kavandamisse, toetame omaalgatust ja
noorteüritusi.
• Toetame noorte töökasvatust ja käivitame õpilasmaleva tegevuse.
• Aitame kaasa noorteürituste korraldamisele.
• Loome noortele mitmekülgsed võimalused noorsootöös osalemiseks.
Valimisliit „Koduvald“ nimekirjas
kandideerivad kogukonna aktiivsed ja
teotahtelised inimesed, kellel on pikaajaline volikogu ja vallavalitsuse liikme
kogemus ning elutarkus.
Meile on oluline teada vallakodanike ootusi ja nendega oma tegemistes arvestada. Seame oma tegemistes esikohale siinsed inimesed. Eelistame kvaliteeti kvantiteedile – mitte
rohkem, vaid paremini.

Kandidaat nr 242

ANDERO PÕLLU

UUS HINGAMINE!
Minu esivanemate juured on

hariduse valdkonnas, töötan

Lääne-Virumaal,

Kiltsi

kehalise kasvatuse õpetajana,

kooli vilistlane. Aastail 2000

olen

lisaks keelekümbluse õpetaja-

kuni 2015 töötasin kaitseväes

na Vao pagulaskeskuses. Tun-

allveedemineerijana, minu ko-

nen selgelt oma rolli ühiskonna

gemused hõlmavad nii mees-

tuleviku loomisel. Lisaks palga-

konna loomist kui juhtimist.

tööle soovin anda oma panuse

Aastast 2015 olen tagasi
oma kodukohas ja tegutsen

uue Väike-Maarja valla arengu
võimalustesse panustades.

• Väärtustan otsuste läbipaistvust ja inimeste kaasamist, kõigist eluvaldkondadest ja vanusegruppidest.
•
• Muutuvas maailmas peame arvestama inimeste liikumisega ja töökohtade muutustega.
•
• Piirkondlike võimaluste suurem kasutamine aitab luua
parema elukeskkonna ja tugevama haridusvõrgu.

Andero Põllu koos perega teel tulevikku.

Andero Põllu
Elukoht: Liivaküla, Väike-Maarja vald

2000 – 2015

Haridus
2014 – ...

Teenistuskäik
09/2016 – …
09/2016 – …
09/2015 – …
09/2015 – 05/2016
01/2000 – 09/2015

2010 – 2014

Tallinna Ülikool, Terviseteaduste ja Spordi Instituut,
kehakultuuri õpetaja (MA)
Tallinna Ülikool, Terviseteaduste ja Spordi Instituut, kehakultuuri eriala (BA)

Täiendkoolitus
2015 – …

Läbinud erinevaid koolitusi hariduse valdkonnas

Läbinud erinevaid pääste, otsimis, pioneerinduse ja
demineerimise valdkonna koolitusi Eesti Kaitseväes.

Maarjamaa Hariduskolleegium, kehalise kasvatuse õpetaja
Kadrioru Saksa Gümnaasium, kehalise kasvatuse õpetaja
OÜ Keelepisik, eesti keelekümblus õpetaja Vao pagulaskeskuses
Kiltsi Põhikool, eesti keelekümblus õpetaja, tugiisik
Eesti Kaitsevägi, Eesti Merevägi, allveedemineerija
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15. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Väike-Maarja valla Eesti Reformierakonna nimekirja kandidaadid

193

194*

INDREK KESKÜLA

199*

VARDO ARUSAAR

200*

SIIVI JÜRNA

205*
HANDO KUNTRO

MARIS KAARJÄRV

206
RAIMO KUUSEMÄE

195*

196*

URMAS ALATSEI

201*

197*

ANTS EINSALU

202*

LAURI KANARBIK

207*

RIINA GULL

LUULE HOREB

203*

REIN KEREM

208*

PRIIT KÕLU

198*

MALL LEPIKSOO

204*

ANDRES KIIGEMÄGI

KRISTO KIIGEMÄGI

209

210
ÜLLE MIDT

ANNELI MIKIVER

Rakke valla liitumisel tekkiva Väike-Maarja valla Eesti Reformierakonna
nimekirja kandidaatide valimisprogramm aastateks 2018-2021
Meie ridadesse on kaasatud koduvalla
aktiivsed elanikud, kes leiavad, et erinevate kogukondade avatud koostöö ja
positiivne ellusuhtumine on just need
märksõnad, mis võimaldavad tänaseid
arenguid arvestades luua parima elukeskkonna meie elanikele.
Haldusreform ei ole iseenesest võluvits ning oluline on tegutseda suunas, kus kogu omavalitsus on üks tugev
tervik. Toimiv Simuna, Rakke, Vao, Kiltsi, Salla või mõni teine piirkond tähendab kokkuvõttes toimivat Väike-Maarja
valda.
Võttes eesmärgiks: TUGEV VALD,
soovime meie olla selle eesmärgi
saavutamisel üheks nurgakiviks ja veduriks. Selle eesmärgi täitmiseks on
tegelikult iga elaniku roll oluline. Omavalitsus saab olla edukas, kui elanikud
tunnevad sidet koduvallaga ning panustavad ka ise selle arengusse. Me ei
saa anda lubadust: meie teeme kõik
ära, kuid me saame lubada, et TEEME
ÜHISELT ja toetades üksteist.

Aitame kaasa sellele, et terve omavalitsuse elanikud tunneksid end turvaliselt: toetame vabatahtlikke päästjaid
ning abipolitseinikke, hoiame tänavad
valgustatud, vähendame ohtlikke teelõike liikluses, pakume tuge korteriühistutele nende nõustamisega.
Teades omavalitsuse võimekust,
oleme püstitanud 7 tähtsamat eesmärki:
1. Ehitame lõpuni Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse ja loome
eeldused, et perearsti teenus on ka
Rakke piirkonnas senisest kättesaadavamas mahus
2. Jätkame külakogukondade kaasamist arengu kavandamisse ning
hoiame elus külade ümarlaua, kaasates Rakke piirkonna kogukonnad
3. Rajame staadioni Väike-Maarjasse
4. Oleme ettevõtjate sõbralik ja ettevõtlust toetav omavalitsus
5. Arendame infrastruktuuri (kergliiklusteed, tänavavalgustus, vee- ja
kanalisatsioonisüsteemid jms) kaa-

sates erinevaid toetusmeetmeid
6. Kaasajastame organisatsiooni, mis
arvestab liitunud valdade vajadusi
ja maavalitsuste kaotamistega seotud uusi ülesandeid
7. Rakendame kaasava eelarve põhimõtte
ETTEVÕTLUS, MAJANDUS:
• Leiame, et iga lisanduv tasuv ja
kindel töökoht meie piirkonnas (sh
Tamsalus, Laekveres) on oluline
ning see on parim garantii elanike
arvu stabiliseerimiseks. Selle saavutamiseks soodustame ettevõtluskeskkonda, teeme piirkondlikku
koostööd (PAIK raames) ning toetame ka alustavate ettevõtjate esimesi
samme nii rahaliselt kui ka nõustades.
• Menetleme kiiresti ehitus- ja planeerimistegevusega seotud toiminguid, mis ühtivad omavalitsuse
pikemaajaliste
planeeringutega.
Ennetame ebatõhusast planeeri-

mistegevusest tekkivaid probleeme
(sh välistame uute loomakasvatushoonete ning elamu- ja puhkepiirkondade liialt lähedase paiknemise
üksteisele).
• Kaalukate otsuste langetamiseks
kaasame jätkuvalt koduvalla elanikke.
• Korrigeerime üldplaneeringut vastavalt kaasaaja vajadustele.
• Loome Rakke Kommunaali ja OÜ
Pandivere Vesi asemel ühe organisatsiooni, mis on spetsialiseerunud
vee- ja kanalisatsiooniteenuse korraldamisele kogu valla territooriumil

•

•

•

•
HARIDUS:
• Toetame Kiltsi, Simuna, Rakke põhikoolide ja Väike-Maarja gümnaasiumi jätkumist
• Korraldame mõttetalgud õppekeskuse tuleviku üle ning tegutseme
vastavalt läbianalüüsitud arenguteedest parima teostamiseks
• Toetame Väike-Maarja lasteaia ujula

•

kasutamist Simuna, Kiltsi ja Rakke
lasteaia lastele
Ühtlustame lasteaiaõpetajate palgad ning töökoormuse kogu valla
territooriumil
Rahastame muusikakooli ja selle Simuna filiaali kui huvihariduse
olulist osa. Selgitame välja muusikakooli filiaali vajaduse Rakkes ning
vajadusel paneme selle toimima
Suurendame huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning mitmekesisust. Leiame võimaluse, et tänastele võimalustele lisandub veelgi
uusi huviringe
Leiame, et õpilaste töökasvatus
saab alguse noorusest: rahastame
suviseid õpilasmalevaid valla eri
piirkondades
Sisekaitseakadeemia Päästekolledži
Päästekool on meile oluline partner,
aitame üksteisele kaasa erinevates
projektides kaasalöömisega
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Väike-Maarja valla Eesti Reformierakonna nimekirja kandidaadid

211*

212

ANDRI PART

217*

AVO PART

218*

JAANUS RAIDLO

223*

213*

224*

TEED JA TÄNAVAD:
• Suuname igal aastal investeeringuid
valla teedesse ja tänavatesse
• Korrastame suuremates külades tänavavalgustust kasutades kaasaegseid (sh LED-valgustus) tehnilisi
lahendusi.
• Ehitame valgustatud kõnnitee Simuna aleviku keskelt kalmistuni
ning valgustame Ao kergliiklustee
kaasates toetusmeetmete vahendeid
VABA AEG, KULTUUR
• Jätkame traditsiooniliste ürituste
eestvedamist ja nendele kaasaitamist
• Jätkame Lurichi ja Krusensterni mälestuse hoidmist, eksponeerimist ja
väärtustamist.
• Panustame kohaliku kultuuri arengusse, toetame aktiivseid vallakodanikke ja mittetulunduslikke organisatsioone
• Parandame
lastemänguväljakuid
suuremates külades ning hoiame
korras matkarajad looduses
• Toetame eakate suviseid ringreise ja
kooskäimisvõimalusi
• Teostame investeeringu Simuna

HELEN POTMAN

219*

JOEL RANDVEER

KRISTO SAAGE

214*

TOOMAS REMMET

SOTSIAALVALDKOND
• Toetame meetmeid, et sotsiaalteenused oleksid mitmekesised ja
elanike vajaduspõhised (erivajadustega elanike toetamine, perede tugiteenus, ravimitoetused, küttepuude
toetus, toidutalongid jms)
• eraldame vallaeelarvest eakate ja
erivajadustega noorte päevakeskusele tegevuseks toetusraha
• Koostame
taotlusprojekti
Väike-Maarja hooldekodusse lifti ehitamiseks ning projekti õnnestumisel
ehitame selle ka valmis.
• Täiendame hooldekodu haljasalal
territooriumi piirdeaiaga
Meie liikmete väärtuspõhimõtted:
Meie seas on väga erinevate elualade ja piirkondade esindajaid, on nii
erakonda kuuluvaid kui ka mittekuuluvaid tublisid ja aktiivseid elanikke.
Peame oluliseks ühendavat ühist tahet: koos tegutseda koduvalla arengu
nimel. Oleme ju kõik seotud oma igapäevaste toimetustega ning leiame,
et meil on võimalus lisaks sellele ka

TIMO RIIGOR

RANNEL RIKKEN

227*

HANNAMARI SOIDLA

koduvalla heaks tööd teha. Meile on
oluline, et meie hääl kõlaks vajalikul
hetkel: vallavolikogus olulisi otsuseid
tehes ja valla hea käekäigu eest seistes.
Leiame, et valla areng ei ole ainult tänase või homse võimuliidu ja vallavalitsuse töö, vaid vald kui arenev tervik
sõltub kõikide valla elanike panusest.
Meie valla elanikel on tähtis osa omavalitsuse käekäigus. Ühiselt kogume
tulu- ja maamaksu rahalised vahendid
vallaeelarvesse ning kui suudame läbi
erinevate projektitoetuste kaasata lisainvesteeringuid, siis oleme ju kõik
panustanud. Viimaste aastate mitmeid
objekte on rahastatud mõistliku koostööga erinevate organisatsioonidega
või elanikult laekunud hea ettepaneku
tagajärjel: Ebavere-Kiltsi kergliiklustee, Triigi kaugküttesüsteemid, Simuna
kooli juurdeehitus ja mänguväljakud,
Väike-Maarja lasteaia soojustamine
jms. Pandivere Vesi OÜ on jätkanud
suuremate alevike vee- ja kanalisatsioonisüsteemide investeeringuid. Lisaks veel mitmeid väiksemaid objekte,
sest ka lihtsad hoonete akendevahetused on olulised nii esteetiliselt kui majanduslikult. Oleme pidanud eriliselt
prioriteetseks hoonete soojapidavuse

ALO PÕLDMAA

221*

226*

KAUR SALUS

rahvamaja energiatõhususe tõstmiseks

HEIKO PUSKAR

220*

225*

LIINA SAKKOOL

215

VIRVE TAMBERG

parendamist ja küttesüsteemide kaasajastamist, sest see annab võimaluse
neid lihtsamalt kasutuses hoida.
Peame oluliseks, et esmatasandi
teenused: perearsti- ja õeteenus oleksid jätkuvalt piirkonnas kohapeal kättesaadavad ja kvaliteetsed ning leiame,
et piirkonnas vajatakse rohkem koduõe
ja füsioteraapia teenust ning Rakkes
lisaks perearsti- ja õeteenust. Selle
saavutamiseks kavatseme viia edukalt
lõpuni Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse ehituse 2018. aasta suvel
ja sisustada selle 2018. aasta sügiseks.
Loodame, et Te toetate meie tegutsemispõhimõtteid. Meile on Teie toetus väga oluline.
Palun leia meie nimekirjast üles just
see isik, keda Sa ise kõige rohkem tunned ja usaldad. Anna valimistel oma
hääl talle. Sellega annad meie ridades
olevale tublile koduvalla inimesele võimaluse, et just tema on Sinu poolt välja valitud kandidaat ning räägib kaasa
Sinu jaoks olulisi otsuseid langetades.
Jätkame aktiivset hoiakut kogu liitunud valla territooriumil: tulemustele
suunatud tegevus, otsuste läbipaistvus, avatud suhtlemine. Las plakatitel
olla pigem professionaalsed lavainime-

216*
MARGO PÜKS

222*
ARVI ROTKA

228*
ÜLO TEDER

229*
VÄINO VAINOLA
* - ei ole Eesti Reformierakonna liige
sed ning kohalikke poliitikuid kaunistagu tehtud teod ja arukad otsused.
Toetame Indrek Kesküla jätkamist
vallavanemana. Mitmetel meie liikmetel on olnud hea koostöö valimisliiduga Meie Pandivere ning soovime seda
võimalusel jätkata.

TUGEV VALD – ÜHISELT
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15. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Ülevaade Väike-Maarja vallavolikogu
liikmete volikogu tööst osavõtu kohta
perioodil 2013-2017

Ülevaade Rakke vallavolikogu
liikmete volikogu tööst osavõtu kohta
perioodil 2013-2017

Väike-Maarja Vallavolikogu on 19-liikmeline. Volikogu
juurde on moodustatud viis alalist ja üks ajutine komisjon.
Seisuga 15.09.2017 on toimunud 39 volikogu istungit.
Vallavolikogu kõige suurem puuduja on olnud Aare
Kalsoni asendusliikmena volikogusse tulnud Jüri Elmend, kes perioodil 04.11.2013-31.08.2017 osales 21
istungil ja puudus 17 istungilt. Väike-Maarja valla põhimääruse järgi peavad volikogu liikmed, kes ei saa istungist osa võtta, sellest volikogu esimeest teavitama.
Jüri Elmend põhimääruses sätestatud volikogu liikme
kohustust täitnud ei ole ja kõik tema puudumised on
olnud põhjuseta. Jüri Elmendi asendusliige volikogus
on Arvi Rotka.
Indrek Kesküla lahkus volikogust seoses vallavanemaks valimisega ja Siret Kotka seoses Riigikogu liikmeks asumisega. Avalduse alusel peatasid oma volikogu liikme volitused Aare Kalson, Jaanus Kull ja Indrek
Mägi. Aare Kalsoni volikogu liikme volitused lõppesid
30.12.2013 seoses püsiva elukoha muutumisega.
Vastavalt vallavolikogu ja vallavalitsuse hüvitiste ja
tasude määramise ning maksmise korrale makstakse
volikogu liikmele tasu 30 eurot volikogu istungist osavõtu eest. Volikogu liikme tasust loobusid Mall Lepiksoo ja Ott Läänemets.

Eelmised kohalike omavalitsuste volikogude valimised
toimusid 2013. aastal. Siis kandideeris Rakke valla
13-liikmelisse volikokku 44 kandidaati. Valituks osutusid: Andrus Blok, Kaspar Mattisen, Anti Pällo, Enno Eilo,
Eda Aabo, Edgar Blok, Toomas Karu, Kalju Tamm, Üllar
Hiire, Maris Tamp, Taavi Ploompuu, Priit Kõlu ja Hando
Kuntro.
Muudatused volikogus:
- Maris Tamp (peatatud kuni okt 2017)
- Üllar Hiire (peatatud kuni 16.10.2017)
- Taavi Ploompuu (peatatud kuni 16.10.2017)
- Minna Sillamaa (lõpetatud seoses püsiva elukoha
muutusega)
- Jürgen Sepa (asendusliige 13.01.1016 1.06.2016)
- Hando Kuntro (lõpetatud tagasiastumisega
25.11.2016, jõustunud kriminaalkaristus 26.11.2016)
- Lembitu Kanarbik (lõpetatud seoses püsiva elukoha muutusega 3.01.2017)
Volikogu liikmete istungitest ja komisjonidest
osavõtt oli möödunud valimisperioodil tasustatud
ning volikogu liikmetele, volikogu esimehele maksti
möödunud valimisperioodil valla eelarvest kokku 50
827,45 eurot. Oma volikogu liikme hüvitisest keegi ei
loobunud.
Valimistevahelisel
perioodil
2013-2017
(22.09.2017 seisuga) toimus kokku 37 volikogu istungit.

Ene Preem
Väike-Maarja vallavolikogu esimees

Väike-Maarja
vallavolikogu liige

Osaletud
kordi

Puudutud
kordi

1. Allan Alt

27

12

2. Ants Einsalu

35

4

3. Jüri Elmend*

21

17

4. Väino Haiba

32

7

5. Luule Horeb

36

3

6. Hans Kruusamägi

27

12

7. Ermo Lood*

21

12

8. Anu Loorits*

25

5

9. Ott Läänemets*

14

4

10. Luule Matrov

37

2

11. Teet Paju

30

9

12. Avo Part

35

4

13. Ene Preem

39

0

14. Mart Pruul

33

6

15. Tarmo Rebane

35

4

16. Reet Reimann

36

3

17. Ants Rikberg*

17

4

18. Siret Stoltsen

39

0

19. Vallo Taar*
* asendusliige

2

0

Volikogus toimunud muudatused
1. Mall Lepiksoo
(asendusliige Vallo Taar alates 05.07.2017)
2. Jaanus Kull
(asendusliige Ants Rikberg alates 16.10.2015)
3. Raili Sirgmets
(asendusliige Ott Läänemets alates 05.11.2015)
4. Siret Kotka
(asendusliige Anu Loorits alates 03.07.2014)
5. Indrek Mägi
(asendusliige Ermo Lood alates 20.03.2014)
6. Arvi Rotka
(osales ühel volikogu istungil Jüri Elmendi asendusliikmena)
7. Indrek Kesküla
(asendusliige Indrek Mägi alates 15.11.2013)
8. Aare Kalson
(asendusliige Jüri Elmend alates 28.10.2013)

Osaletud
kordi

Puudutud
kordi

28

9

15

6

12

6

8

1

2

4

1

0

1

0

0

0

Valimisliit „Terve vald”
kutsub tutvuma
Väike-Maarja unustatud pärli – poolelioleva ujulaga.
Tutvume ka õppekeskuse hoonega ja räägime nende tulevikuvõimalustest.
Kohtume 9. oktoobril kell 18.00 õppekeskuse ees (taskulambid
võtame ühes).
Lisainfo: Sven Kesler, 505 3340, sven@meyris.eu

Enno Eilo
Rakke vallavolikogu esimees

valimisliite, erakondi ja üksikisikuid

AVALIKULE DEBATILE
Rakke kultuurimaja väikeses saalis 3. oktoobril algusega kell 18.00
Väike-Maarja seltsimaja suures saalis 4. oktoobril algusega kell 19.00
Debatte modereerib Margo Mitt
Hea valija! Tule küsi ja kuula, siis tead otsustada!
Lisainfo: Risto Prinken 5348 6214; Sven Kesler 505 3340

Väike-Maarja Vallavalitsus
Pikk 7 46202 Väike-Maarja
Tel 329 5750, www.v-maarja.ee
Trükitud:
Trükikoda TRÜKIS AS
Pargi 27F, 41537 Jõhvi
Tiraaž 2700 eksemplari

Puudutud
kordi

1. Eda Aabo

37

0

2. Edgar Blok

31

6

3. Enno Eilo

37

0

4. Toomas Karu

34

3

5. Hando Kuntro

27

3

6. Priit Kõlu

33

4

7. Kaspar Mattisen

37

0

8. Lauri Kanarbik

15

5

9. Taavi Ploompuu

15

2

10. Anti Pällo

35

2

11. Kalju Tamm

35

2

12. Maris Tamp

8

2

13. Kati Kirsipuu

27

8

14. Kaur Salus

29

5

15. Karl Tälli

11

0

16. Eneli Harjo

5

1

17. Andrus Blok

1

0

18. Jürgen Sepa

1

4

19. Üllar Hiire

3

0

20. Lembitu Kanarbik

1

0

Vallajuhid erinevatel valimisperioodidel
Väike-Maarja vald
1989 – 1993
Vallavolikogu esimees – Olev Liblikmann
Vallavanem 1991-1993 – Jüri Poolak
1993 – 1996
Vallavolikogu esimees – Olev Liblikmann
Vallavanem – Jüri Poolak
1996 – 1999
Vallavolikogu esimees – Jaak Läänemets
Vallavanem – Sven Kesler
1999 – 2002
Vallavolikogu esimees – Olev Liblikmann
Vallavanem – Sven Kesler
2002 – 2005
Vallavolikogu esimees – Indrek Kesküla
Vallavanem – Olev Liblikmann
2005 – 2009
Vallavolikogu esimees – Hans Kruusamägi
Vallavanem – Olev Liblikmann
2009 – 2013
Vallavolikogu esimees – Olev Liblikmann
Vallavanem 2009-2011 – Urmas Tamm
Vallavanem 2011-2013 – Indrek Kesküla
2013 – 2017
Vallavolikogu esimees – Ene Preem
Vallavanem – Indrek Kesküla

Vallavolikogu komisjonid aastal 2017
Volikogu juhatus
Ene Preem, Teet Paju, Anu Loorits, Avo Part, Reet
Reimann, Luule Matrov, Tarmo Rebane
Revisjonikomisjon
Esimees – Anu Loorits
Liikmed: Ants Einsalu, Mart Pruul
Majanduskomisjon
Esimees – Avo Part
Liikmed: Väino Haiba, Ants Einsalu, Ott Läänemets,
Kalju Erras, Joel Randveer, Sven Kesler, Hans Kruusamägi, Jüri Elmend
Sotsiaalkomisjon
Esimees – Luule Matrov
Liikmed: Luule Horeb, Allan Alt, Mall Lepiksoo, Merike Adamson, Riina Rajaste, Lembit Kopso, Anne-Liis
Talu
Hariduskomisjon
Esimees – Reet Reimann
Liikmed: Ants Rikberg, Aivar Liivalaid, Kaja Põldmaa, Liivika Harjo, Merje Leemets, Rein Möldre, Tiia
Mänd, Marje Eelmaa, Vallo Taar
Kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjon
Esimees – Tarmo Rebane
Liikmed: Siret Stoltsen, Ermo Lood, Kalev Pärtelpoeg, Eerek Preisfreund, Heili Nõgene, Jane Kool, Auli
Kadastik

Vallajuhid erinevatel valimisperioodidel
Rakke vald

Valimisliit „Terve vald”
kutsub

Rakke vallavolikogu Osaletud
liige
kordi

1993 – 1996
Vallavolikogu esimees – Kalju Tamm
Vallavanem – Guido Ploompuu
1996 – 1999
Vallavolikogu esimees – Ants Madissoon
Vallavanem – Guido Ploompuu
1999 – 2002
Vallavolikogu esimees – Andrus Blok
Vallavanem – Villu Kinks
2002 – 2005
Vallavolikogu esimees – Kalju Tamm
Vallavanem – Anndrus Blok
2005 – 2009
Vallavolikogu esimees – Eda Aabo
Vallavanem – Andrus Blok
2009-2013
Vallavolikogu esimees – Eda Aabo
Vallavanem – Andrus Blok
2013-2017
Vallavolikogu esimees – Enno Eilo
Vallavanem – Andrus Blok

Vallavolikogu komisjonid aastal 2017
Revisjonikomisjon
Esimees – Eda Aabo
Liikmed: Kaspar Mattisen, Karl Tälli
Eelarvekomisjon
Esimees – Kalju Tamm
Liikmed: Anti Pällo, Enno Eilo, Kaspar Mattisen
Sotsiaalkomisjon
Esimees – Anti Pällo
Liikmed: Anu Kangur, Anne Leissoo, Aul Laanemäe,
Imbi Lõune, Svetlana Laidsalu
Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon
Esimees – Kati Kirsipuu
Liikmed: Triinu Pohlak, Rene Põllumaa, Anu Kangur, Taimi Talpas-Taltsepp, Enno Eilo
Majandus- ja arengukomisjon
Esimees – Kaur Salus
Liikmed: Rein Kerem, Priit Kõlu, Marian Hiire, Heli
Kiigemägi
Kriisikomisjon
Esimees – Andrus Blok
Aseesimees – Enno Eilo
Liikmed: Ingrid Kirss, Guido Kraav, Raivo Vilipõld,
Imbi Lõune

Vallavolikogu
tegevuse kohta valla
põhimäärusest
Väljavõte Väike-Maarja Vallavolikogu 26. juuni 2014. a määrusest nr 12
„Väike-Maarja valla põhimäärus“
4. peatükk
§8. Volikogu õigusaktide algatamine ja istungi ettevalmistamine
(1) Volikogu õigusaktide algatamise õigus on volikogu liikmel, volikogu alalisel komisjonil, vallavalitsusel ja vallaelanikel seaduses ja
käesolevas põhimääruses sätestatud
korras.
(2) Vallaelanike poolt algatatud
volikogu õigusakti eelnõu või ettepanek mõne muu küsimuse volikogu
menetlusse võtmiseks edastatakse
paberkandjal või elektrooniliselt vallakantseleisse. Elektroonilisel esitamisel tuleb dokument digitaalselt
allkirjastada.
(3) Kõik eelnõud (välja arvatud
volikogu organisatsioonilised küsimused, vallavanemale ja palgalistele
valitsusliikmetele töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustuste
määramine ning teistele valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine),
mis pole algatatud vallavalitsuse
poolt, saadetakse vallavalitsusele
seisukoha andmiseks. Vallavalitsus jälgib, et õigusaktide eelnõud,
mis saadetakse volikogu istungile,
oleksid vormistatud korrektselt ja
kontrollib nende vastavust kehtivale seadusandlusele, tehes vajadusel
eelnõu esitajale ettepaneku puuduste kõrvaldamiseks.
(4) Alaline komisjon võib eelnõud algatamata teha ettepaneku
volikogu juhatusele võtta päevakorra
projekti eraldi päevakorrapunktina
olulise tähtsusega valla küsimuse
arutamise.
(5) Volikogu istungi ettevalmistamist korraldab ning tööjaotuse
istungi ettevalmistamisel määrab
kindlaks volikogu esimees. Volikogu esimees võib vajadusel õigusakti
eelnõu määrata arutamiseks kõikidesse komisjonidesse.
(6) Volikogu võib vallavalitsusele
anda ettevalmistamiseks volikogus
arutusele tulevaid küsimusi.
(7) Volikogu istungi päevakorra ettevalmistamiseks konsulteerib
volikogu esimees eelnevalt vastava
volikogu komisjoniga, volikogu juhatusega, vallavalitsusega ja teiste
asjassepuutuvate isikutega.
(8) Volikogu istungile saab vastuvõtmiseks esitada õigusaktide
eelnõusid, mis on istungi kutse päevakorras teatavaks tehtud. Umbusalduse eelnõusid volikogu juhatus,
komisjonid ja vallavalitsus ei aruta
ning seisukohta ei võta.
(9) Istungi päevakorra projekt
arutatakse läbi volikogu juhatuse
koosolekul. Istungi kutse koostab ja
allkirjastab volikogu esimees. Kutses
tuleb ära näidata arutusele tulevad
küsimused ja ettekandjad. Kutse
peab olema volikogu liikmetele teatavaks tehtud vähemalt neli päeva
enne volikogu istungit. Kutsega koos
tehakse volikogu liikmetele kättesaadavaks istungi materjalid.
(10) Volikogu istung tuleb
kokku kutsuda ka vallavalitsuse
või vähemalt neljandiku volikogu koosseisu ettepanekul nende
poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks. Sellisel juhul esitatakse
kirjalik ettepanek istungi kokkukutsumiseks volikogu esimehele, näidates ära istungile arutamiseks antavad küsimused.

