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Väike-Maarja valla valimiskomisjoni otsus nr 6
kandidaatidele registreerimisnumbrite andmise
kohta Väike-Maarjas, 13. septembril 2013
Lähtudes kohaliku omavalitsuse vo-

OTSUSTAB:

kohaselt registreerimiseks esitatud isi-

likogu valimise seaduse § 37, Väike-

1. Registreerida kohaliku omavalit-

kud ja anda kandidaatidele järgmised

Maarja valla valimiskomisjon

suse volikogu valimise seaduse nõuete

registreerimisnumbrid:

VALIMISLIIT MEIE PANDIVERE
nr 101 ENE PREEM
nr 102 KÜLLI URBAS
nr 103 RAILI SIRGMETS
nr 104 TARMO REBANE
nr 105 MEELI VEIA
nr 106 ANTS RIKBERG
nr 107 HEILI NÕGENE
nr 108 HELLE-MALL NIINEMETS
nr 109 RIINA RAJASTE
nr 110 KAI TOMINGAS
nr 111 REET MAADLA

nr 112 HELEN KULL
nr 113 MERIKE ADAMSON
nr 114 VALLO TAAR
nr 115 LUULE MATROV
nr 116 JAANUS KULL
nr 117 RANNEL RIKKEN
nr 118 EEVA ARRO
nr 119 KAJA KRUUP
nr 120 VALDEK RAND
nr 121 MALL LEPIKSOO
nr 122 RAUL OJA

nr 123 MAIRI BEILMANN

nr 145 MART KIISKÜLA
nr 146 RAINER KILGI
nr 147 EINO KLEMENT
nr 148 KRISTO KOKK
nr 149 RAGNER KROLL
nr 150 TERJE KULDSALU
nr 151 MAIMU KULL
nr 152 LAINE KUUSEMETS
nr 153 RAIVO KÜTT
nr 154 LAURI LEITEN
nr 155 ANU LOORITS
nr 156 HARRI LÕOMETS
nr 157 KAARLI METSSON

nr 158 MADIS NIINEMETS

nr 125 JÖRGEN KIVILA
nr 126 OTT LÄÄNEMETS
nr 127 ALO PÕLDMAA
nr 128 KALJU ERRAS
nr 129 ALO LING
nr 130 LEMBIT KOPSO
nr 131 HEIMAR LEPIKSOO

nr 159 MARGO MÄRTSIN
nr 160 REIN ORUPÕLD
nr 161 LAILE PAARETS
nr 162 KULLE PÕLDMAA
nr 163 MAIE RAND

nr 174 URMAS KULLAS
nr 175 KAITI KANNEL
nr 176 TAUNO OJASAAR
nr 177 JOEL RANDVEER
nr 178 VIRGE LEPA

nr 165 URVE RISTLA
nr 166 EINO SIIRAK
nr 167 RAUL VEIA
nr 168 JAAN KIISK

nr 179 VITALI TŠAKIROV
nr 180 KEVIN HÖVELSON
nr 181 HEIKI VEERMETS

Valimisliit RUKKILILL
nr 182 JÜRI ELMEND
nr 183 URMAS KRUVE
nr 184 ARVI ROTKA
nr 185 MARIKA KARRON
nr 186 ANDRES MOROZOV

nr 187 ALLAN ALT
nr 188 AARE KALSON
nr 189 VAHUR VEERMÄE
nr 190 EDA ADAMSON
nr 191 AINO MIDT

nr 192 JÜRI VILIMAA
nr 193 ARNE LUTTER
nr 194 ANDRUS KIIPUS

nr 200 RAIMO KUUSEMÄE
nr 201 MARIS KÕRGMÄE
nr 202 LI-ANN LEHTMETS
nr 203 ERMO LOOD
nr 204 ÜLLE MIDT

volikogu valimised
20. oktoober 2013
Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimistest
Väike-Maarja valla 19 (üheksateistkümne) liikmelisse volikokku kandideerib
käesolevatel valimistel 110 kandidaati.
Rahvastikuregistri andmete kohaselt on vallas seisuga 24.09.2013. a
kokku 3940 valimisealist elanikku (neist
1951 meest ja 1989 naist).
Väike-Maarja volikokku kandideerivad VALIMISLIIT MEIE PANDIVERE
(31 kandidaati), Eesti Keskerakond (37
kandidaati), Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit (13 kandidaati), Valimisliit
RUKKILILL (13 kandidaati), Eesti Reformierakond (15 kandidaati) ja üksikkandidaat Sven Kesler.
Valimisi korraldab valimiskomisjon koosseisus:
• komisjoni esimees Enda Elbre
(telefon 329 5753)
• aseesimees Arvo Vallaots
• komisjoni liikmed Virve Vaarik,
Heli Vettik, Reet Pajula (asendusliikmed Diana Seepter, Kristiine Adamson).
•
Valimiskomisjoni tööruumid asuvad
Väike-Maarja vallamaja kantseleis (Pikk
tn 7, 46202 Väike-Maarja).
Hääletamise korraldamiseks ja
valimisjaoskonnas
hääletamistulemuste kindlakstegemiseks on VäikeMaarja vallas moodustatud neli jaoskonnakomisjoni:

• Valimisjaoskonnas nr 1,

Eesti Reformierakond
nr 195 INDREK KESKÜLA
nr 196 ALLAR ADAMSON
nr 197 ANTS EINSALU
nr 198 LUULE HOREB
nr 199 INDREK KEES

Kohaliku omavalitsuse

nr 164 MAARIKA REIS

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 169 TEET PAJU
nr 170 VÄINO HAIBA
nr 171 JAAK AADER
nr 172 REET REIMANN
nr 173 MIHKEL MEHISTE

Ole koos meiega:

nr 124 TANEL KÜMNIK

Eesti Keskerakond
nr 132 SIRET KOTKA
nr 133 HANS KRUUSAMÄGI
nr 134 MART PRUUL
nr 135 VOLDEMAR AKSEL
nr 136 JAANUS KAARE
nr 137 SIRET STOLTSEN
nr 138 LIA KIVASTE
nr 139 EINAR AIMSE
nr 140 KALEV ALBER
nr 141 LUULE HANSSCHMIDT
nr 142 RAGNAR HEINSALU
nr 143 AARE JAANSON
nr 144 URMAS KESKÜLA

TASUTA

Väike-Maarja
Valla Infoleht
internetis
www.v-maarja.ee
Väike-Maarja
uudised
ka http://
eestielu.delfi.ee

nr 205 ANNELI MIKIVER
nr 206 INDREK MÄGI
nr 207 AVO PART
nr 208 AARE PRANTS
nr 209 HEIKO PUSKAR

Üksikkandidaat
nr 210 SVEN KESLER
Enda Elbre, valimiskomisjoni esimees

hääletusruumide asukohaga Väike-Maarja seltsimajas, saavad
hääletada Aburi, Ebavere, Eipri, Koonu, Kännuküla, Müüriku,
Pandivere, Raeküla, Rastla, Sandimetsa, Äntu, Ärina külade ja
Väike-Maarja aleviku elanikud.

• Valimisjaoskonnas nr 2,
hääletusruumide
asukohaga
Kiltsi rahvamajas, saavad hääletada Aavere, Liivaküla, Nõmme,
Pikevere, Raigu, Uuemõisa, Vao,
Varangu, Vorsti külade ja Kiltsi
aleviku elanikud.

• Valimisjaoskonnas nr 3,
hääletusruumide asukohaga Triigi raamatukogus, saavad hääletada Triigi, Avispea ja Pudivere
külade elanikud.

• Valimisjaoskonnas nr 4,
hääletusruumide asukohaga Simuna rahvamajas, saavad hääletada Avanduse, Hirla, Imukvere,
Kurtna, Käru, Kärsa, Määri, Nadalama, Orguse, Võivere külade
ja Simuna aleviku elanikud.

Väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda saavad valla hääletamisõiguslikud elanikud hääletada
eelhääletuse ajal 14.-16. oktoobril valimisjaoskonnas nr 1 (Väike-Maarjas) ja
valimisjaoskonnas nr 4 (Simunas).
Kui valija elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse Väike-Maarja
valla täpsusega, saab valija hääletada
valimisjaoskonnas nr 1.
Hääletamisõigus on igal Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes
valimispäevaks on saanud 18 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 18 aastaseks ja kelle
elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on selles omavalitsuses, kus ta
hääletab.
Tähtis on, et valija peab olema 20.
septembri seisuga kantud valijate nimekirja rahvastikuregistri järgse elukohaga selles omavalitsuses, kus valija
hääletab.
Täpsema valimisinfo leiate VäikeMaarja valla kodulehelt www.v-maarja.
ee
Elektroonilise hääletamise komisjoni veebileht on www.valimised.ee
Valimiste infotelefon on 329 5753,
valla valimiskomisjoni esimees Enda
Elbre
enda.elbre@v-maarja.ee
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Valimiste erileht, oktoober 2013.a.

20. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Vallavolikogu tegevuse kohta valla põhimäärusest

Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimised
20. oktoober 2013
Ülevaade
hääletamisviisidest
Hääletamisviise on mitu: valimispäeval (20. oktoobril) hääletamine, eel-

hääletamine ja elektrooniline hääletamine.

Valimispäeval, 20. oktoobril
hääletamine
Valimispäeval toimub hääletamine kõigis valla valimisjaoskondades
kell 9.00-20.00. 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
kuni 14.00. Elukohajärgse valimisjaoskonna telefoninumbri leiab valija oma valijakaardilt, need numbrid
avalikustatakse ka valla veebilehel.

Eelhääletamine
Maakonnakeskuses saab elukohast sõltumata eelhääletada neljapäevast, 10. oktoobrist kuni pühapäeva, 13. oktoobrini kell 12.00-20.00.
Elukohajärgses jaoskonnas saab
eelhääletada 14.-16. oktoobrini kell
12.00-20.00.
Iga valija saab posti teel valija-

kaardi, kus on kirjas tema elukohajärgne valimisjaoskond, kus ta saab
hääletada.
Juhul, kui Te hääletate eelhääletusel hääletussedeliga, ei võimalda
valimisseadus hääle hilisemat muutmist.

Elektrooniline hääletamine
Elektrooniline hääletamine võimaldab hääletada asukohast sõltumatult. Elektrooniliselt saab hääletada üksnes ID-kaardi või mobiili-ID
ja internetiühendusega arvuti olemasolul.
Elektrooniline hääletamine algab
neljapäeval, 10. oktoobril kell 9.00 ja
lõpeb 16. oktoobril kell 18.00. Valimispäeval elektrooniliselt hääletada

ei saa.
Elektroonilise hääletamise korral
saab ka oma hääle andmist muuta.
Selleks tuleb kas hääletada uuesti
(kuni 16.10 kell 18.00) või minna eelhääletamise päevadel valimisjaoskonda ja hääletada hääletussedeliga.
Valimispäeval häält muuta 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 10.00-ni kirjaliku taotluse.
Taotlus peab sisaldama valija: nime,
isikukoodi, aadressi, sidevahendi
numbrit ja kodus hääletamise põhjust.
Telefoni teel saab kodus hääletamist taotleda ainult valimispäeval

20. 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.
Valimiste infotelefon on 329
5753,
valla valimiskomisjoni esimees
Enda Elbre
enda.elbre@v-maarja.ee

Väljavõte Väike-Maarja Vallavolikogu
määrusest nr 5, 29. veebruar 2012
2. peatükk
Vallavolikogu
§ 3. Vallavolikogu tööorganid
(1) Volikogu tööorganid on volikogu
üldkogu, volikogu juhatus, alalised ja
ajutised komisjonid.
(2) Volikogu moodustab vallavolikogu liikmete hulgast revisjonikomisjoni,
kes tegutseb vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatule. Teised alalised komisjonid moodustatakse volikogu tegevuse kavandamiseks antud eluvaldkonnas, volikogule
arvamuse esitamiseks, õigusaktide
eelnõude algatamiseks ja läbivaatamiseks.
(3) Alalise komisjoni moodustamise ja nimetuse otsustab volikogu enne
alalise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimist.
(4) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib volikogu oma liikmete hulgast
salajasel hääletusel, teised komisjoni
liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe esildise alusel.
(5) Volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte alalisse komisjoni.
(6) Volikogu esimees ei kuulu alalistesse komisjonidesse.
(7) Konkreetse komisjoni ülesanded
ja töökord määratakse kindlaks alaliste
komisjonide põhikirjas.
§ 4. Ajutised komisjonid
(1) Volikogu võib moodustada ühekordsete ülesannete täitmiseks ajutisi
komisjone, määrates nende esimehe,
koosseisu, volituse ulatuse ja kestvuse.
(2) Oma tegevuse lõpetamisel esitavad ajutised komisjonid volikogule
aruande oma tegevuse või seisukoha
kohta.
§ 5. Volikogu juhatus
(1) Volikogu juhatus on üks volikogu
alalistest komisjonidest.
(2) Volikogu juhatus on volikogu
tööd korraldav organ, sealhulgas volikogu päevakorra projekti, esitatud eelnõude ja muu töökorralduse läbivaatamiseks.
(3) Volikogu juhatusse kuuluvad
volikogu esimees, aseesimees ja alaliste komisjonide esimehed. Alalise
komisjoni esimehe puudumise korral
asendab teda aseesimees. Juhul, kui
komisjoni aseesimees ei saa juhatuse
koosolekul osaleda, asendab teda vanim kohalolev komisjoni liige.
§ 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) täidab muid talle seaduse alusel
või volikogu poolt antud ülesandeid;
7) 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 vanim kohalolev 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) Volikogu liige annab oma allkirja osavõtulehele, mis lisatakse istungi
protokollile.
(7) 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 avalikustatakse vallavalitsuses asuval stendil.
(3) Volikogu määrused jõustuvad
kolmandal päeval pärast selle avalikustamist, kui määruses ei ole sätestatud
hilisemat jõustumise tähtaega.
(3) Volikogu otsused jõustuvad alates teatavaks tegemisest.
(4) Volikogu määrustele ja otsustele
kirjutab alla volikogu esimees või tema
asendaja.
(5) Volikogu määrused avaldatakse
Riigi Teatajas vastuvõetud algtekstidena ning nende alusel kõiki muudatusi
sisaldavate terviktekstidena.
(6) Volikogu määruste ja otsustega
on võimalik tutvuda vallakantseleis ja
valla koduleheküljel. Ei avalikustata
andmeid, mille väljastamine on seadusega piiratud või mõeldud üksnes valla
ametiasutuse siseseks kasutamiseks.

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 moodustamine 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.

Valimiste erileht, oktoober 2013.a.
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20. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
VALIMISLIIT MEIE PANDIVERE VALIMISPROGRAMM
väärtustatuna ning abivajajad leiavad
mõistmist ja vajalikku tuge.
 Väärtustame inimeste tegusid
ja panust kogukonda

Toetame Väike-Maarjasse
piirkondliku tervisekeskuse ehitamist, mis pakub perearstiteenust,
mitmekülgseid terviseteenuseid ja
taastusravi

Jätkame Väike-Maarja hooldekodu renoveerimist ja laiendamist

Valimisliitu Meie Pandivere on koondunud
Väike-Maarja valla tegusad inimesed, kes hoolivad oma kodukohast ja selle tulevikust.
Nii nagu inimesed teavad Pandivere nimetust ühena vähestest meie tasase maa kõrgustikest, on Väike-Maarja kant alati tõusnud esile
nii kultuuris, hariduses, põllumajanduses kui
paljudes teistes valdkondades piirkonna keskusena. Nii nagu Pandivere veekaitseala kaitseb
Pandivere kõrgustikul asuvaid allikaid, jõgesid
ja siin moodustuvat põhjavett, soovime meie
hoida ja kaitsta meie rahvast ja elukeskkonda,
sest siit tuleb meie elujõud, tugevus, siin kujuneb meie tuleviku vundament.

 Toetame iga inimese võimalust omandada haridust ja arendada
oma oskusi ning veeta aktiivselt vaba
aega
• Tagame igale lapsele lasteaiakoha
• Tagame igale noorele võimaluse
õppida kodulähedases põhikoo-

• Kaasajastame valla üldplaneeringu
• Seame üldplaneeringus esikohale avalike huvide kaitse
• Ennetame keskkonnariske regulaarse kontrolliga


 Hoolitseme, et vallas oleks toimiv sotsiaaltöövõrgustik
• Peame oluliseks abivajaja varajast märkamist ja tugiisikute arvu
suurendamist
• Pöörame suuremat tähelepanu
puuetega lastele ja nende peredele
• Loome võimalused eakate ja
puudega inimeste päevahoiuks
• Jätkame sotsiaaltranspordi teenuse pakkumist

Parandame valla hallatavate

Areng – nii valla kui inimeste käekäigu määrab oskus suunatult edasi liikuda, algatades uuendusi, väärtustades
haridust, omandades ja rakendades uusi
oskusi ning teadmisi

Aitame kaasa Väike-Maarja
valla ja Pandivere piirkonna terviklikule arengule ja näeme Väike-Maarjat paikkonna tõmbekeskusena.
 Toetame ettevõtlust, sest sellest oleneb paikkonna areng. Ettevõtlus tagab inimestele töökohad,
suurendab valla tulubaasi ja aitab
elavdada kohalikku elu.
• Arendame ja hoiame korras taristut
• Tagame kiire ja lihtsa asjaajamise
• Kaasame ettevõtjaid volikogu
töögruppidesse
• Toetame alustavaid ettevõtjaid
• Kutsume kohalikke ettevõtjaid
osalema hangetel
• Tutvustame kohalike ettevõtete
tooteid ja teenuseid

 Aitame päevakeskustes pakkuda erinevad tegevusi ja teenuseid
Koostöövalmidus ja avatus – parim
lahendus sünnib erinevate teadmiste ja
oskuste ühendamisel.
 Kaasame valla noori otsuste
tegemisse ja küsimuste lahendamisse läbi volikogu komisjonide, arengukava arutelude ja noorteühenduste
 Loome koostöövõrgustiku vallavalitsuse, valla allasutuste ja kodanikeühenduste vahel

Tugevdame külakeskuste ja
külakogukondade rolli, sest tugevad
külad annavad jõudu kogu piirkonnale
• Toetame külaseltside ja teiste vabaühenduste tegevust
• Jätkame projektide kaasfinantseerimist
• Jätkame külade ümarlaua tegevust
• Toetame külamajades kogukonnateenuste arendamist – päevakeskused noortele ja eakatele,
lastehoid, kogukondlikud kaugtöökeskused
 Aitame infol jõuda iga vallakodanikuni
• Viime tasuta kvaliteetse infolehe
igasse kodusse
• Kasutame kiireks info edastuseks
kaasajastatud veebilehte ja valla
sotsiaalmeedialehte
• Korraldame avalikke kohtumisi ja
arutelusid

Meie sooviks on, et Väike-Maarja oleks
koht, kus inimesed tahaksid elada, õppida,
kodu luua, lapsi kasvatada. Et kogu vald
oleks tõmbekeskus, mis kutsuks tagasi noori,
tõmbaks ligi uusi elanikke, uusi ettevõtjaid ja
teisi tegusaid inimesi, kes tahaksid elada just
selles keskkonnas ning näeksid võimalusi siin
teostada oma unistusi. Et inimesed tunneksid
ka kõige väiksemates külades, et elu maal on
võimalik. Et inimesed tunneksid end väärtuslikuna kogukonnale.
Meie Pandivere ühendab inimesi, kes oma
igapäevase tegevusega hoiavad elusana nii
meie külasid kui kultuuri, harivad nii meie
lapsi kui põlde, sisustavad noorte vaba aega,
aitavad arendada inimeste oskusi ja leida neile
parima väljundi, hoolitsevad nii inimeste kui
looduse tervise eest, abistavad nõrgemaid ja
annavad piirkonna inimestele tööd. Need inimesed soovivad nüüd ühendada oma teadmised ja kogemused Väike-Maarja tuleviku nimel
väärikalt läbi meile oluliste väärtuste – läbi hea
elukeskkonna, arengu, hoolivuse, koostöövalmiduse ja avatuse.

roni

 Jätkame koostööd naaberpiirkondadega ühiste teenuste pakkumiseks ja Pandivere piirkonna turundamiseks
lis, gümnaasiumis, kutsekoolis
• Toetame täiskasvanute õpet
• Seisame selle eest, et igal valla
inimesel on võimalus teha sporti,
tegeleda muusikaga, osaleda huviringides ja võtta osa erinevatest
koolitustest
 Viime ellu valla arengukava ja
kasutame maksimaalselt võimalusi
europrojektidega raha taotleda
• Toetame piirkondliku tervisekeskuse rajamist Väike-Maarjasse
• Toetame Väike-Maarja staadioni
ja Simuna multifunktsionaalse
pallimänguväljaku rajamist
• Toetame laste mänguväljakute
rajamist ja renoveerimist Vaos,
Simunas, Triigis ja Väike-Maarjas
 Toetame Väike-Maarja keskväljaku väljaehitamist ja Lurichi kuju
püstitamist
 Hoiame traditsioone, mis väärtustavad kohalikke tavasid ja tõstavad paikkonna mainet
Hea elukeskkond – Väike-Maarja
vald ja Pandivere piirkond on hea paik
elamiseks, töötamiseks, õppimiseks,
puhkamiseks.

Seisame teenuste kättesaadavuse eest, et vallas säiliksid pangakontor ja sularahaautomaadid,
politsei- ja päästeteenistus, kiirabi,
postkontor

na

teede seisukorda vastavalt teehoiukavale
 Aitame tagada turvalisuse
• Paigaldame valvekaameraid kuritegevuse ennetamiseks
• Teeme aktiivset koostööd politseiga
• Toetame vabatahtlike päästjate
tegevust

Aitame luua hajaasustusega
maapiirkondades elavatele noortele
peredele paremad elutingimused
• Toetame vee- ja kanalisatsioonitrasside, juurdepääsuteede ja
autonoomsete elektrisüsteemide
rajamisega seotud tegevusi
 Arendame bussiühendust valla
eri piirkondade ja vallakeskuse vahel
 Käivitame kultuurielu elavdamise programmi
• Jätkame hoonete renoveerimist
ja kaasaegsete tingimuste loomist mitmekesise kultuuri nautimiseks ja kultuurikollektiivide
tegevuseks
• Soodustame kontsertide ja näituste korraldamist, toetame traditsiooniliste paikkonna ühisürituste jätkumist
• Tagame muuseumile tingimused
paikkonna kultuuripärandi talletamiseks ja tutvustamiseks
• Kaasame rohkem noori seltsiellu
ja loome neile võimalusi aktiivselt panustada

Hoiame elukeskkonna puhtaHoolivus – iga inimene tunneb end


Säilitame vallapoolsed sotsiaaltoetused
• Tõstame sünnitoetuse 300 euroni
• Jätkame 1. klassi minevatele lastele koolitoetuse maksmist
• Tõstame matusetoetuse 100 eu-

VALIMISLIIT MEIE PANDIVERE
kandidaatidega on võimalik lähemalt
tutvuda veebilehel https://sites.google.com/site/meiepandivere/
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20. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Keskerakonna valimisplatvorm
Väike-Maarja vallas 2013-2017

132

133

134

HARIDUS
1. Toetame Väike-Maarja integreeritud kooli jätkamist ja kvaliteetse hariduse andmist gümnaasiumis.
2. Toetame Kiltsi ja Simuna koolide
jätkamist põhikoolina.
3. Toetame kõigi Väike-Maarja valla lasteaedade jätkumist. Mitte ühtegi

lasteaeda ei tohi sulgeda!
4. Tagame tasuta sooja koolilõuna
igale põhikooli ja kutsekooli õpilasele,
võimalusel ka lasteaia lastele ja gümnaasiumi õpilastele!
5. Jätkame Väike-Maarja lasteaia ja
õppekeskuse remontimist!

6. Parendame lastemänguväljakuid
nii Vaos, Triigis kui Väike-Maarjas.
7. Toetame palli- ja lastemänguväljaku rajamist Simunasse!

Siret
Kotka

Hans
Kruusamägi

135

Mart
Pruul

136

137

KULTUUR, SPORT ja NOORSOOTÖÖ
1. Jätkame Väike-Maarja seltsimaja
ja Simuna rahvamaja korda tegemist.
2. Toetame valla kultuurielu rikastavaid mittetulundusühinguid ja seltse.
3. Toetame Kiltsi külakeskuse-rahvamaja remontimist!
4. Säilitame ka valla väiksemad raamatukogud, nii Kiltsi kui Triigi.

5. Toetame Väike-Maarja valla noortekogu tööd.
6. Jätkame Kiltsi mõisakompleksi
arendamist.
7. Võimaluste piires toetame vabaajaveetmise võimalusi (spordiklubisid, muusikakooli jt).
8. Kõik vallas tegutsevad noortekes-

kused peavad oma tegevust jätkama.
9. Jätkame Lurichi, Krusensterni ja
teiste suurkujude mälestuste jäädvustamist.
10. Hoiame ja väärtustame meie valla traditsioone!

Voldemar
Aksel

Jaanus
Kaare

138

Siret
Stoltsen

139

140

SOTSIAAL ja TERVISHOID
1. Säilitame laste sünnitoetuse 250
eurot.
2. Säilitame ranitsatoetuse 1. klassi
õpilastele vähemalt 50 eurot.
3. Viime 2.-12. klassi õpilaste kooli-

mineku toetuse kuni 30 euroni.
4. Jätkame Väike-Maarja hooldekodu
korda tegemist.
5. Tagame tasuta sotsiaaltranspordi
abivajajatele!

6. Tagame esmase arstiabi kättesaadavuse!
7. Tõstame matusetoetuse 100 euroni.
Lia
Kivaste

141

TEED ja TÄNAVAD, KESKKOND ja TURVALISUS
1. Korrastame vallateid ja -tänavaid
(teede hööveldamine, tolmuvabaks tegemine jne).
2. Toetame vee- ja kanalisatsiooni
välja ehitamist nii Vao külas kui Simu-

nas.
3. Võimaluse korral ehitame välja
Ebavere-Kiltsi kergliiklustee.
4. Aitame käivitada naabrivalve piirkondi ja paigaldame videovalvekaame-

Kalev
Alber

142

143

raid.
5. Korrastame tänavavalgustuse.
6. Lükkame lumest teed puhtaks iga
koduni!

ETTEVÕTLUS ja KÜLALIIKUMINE
1. Toetame taluturu jätkamist VäikeMaarja vallas.
2. Soodustame kohalike ja väljastpoolt valda tulevate ettevõtete inves-

Einar
Aimse

teeringuid meie valda!
3. Jätkame külaliikumiste toetamist
vähemalt samas mahus kui praegu.
4. Jätkame aktiivset koostööd Pandi-

vere Arendus- ja Inkubatsioonikeskusega (PAIK).

olema kõrgharidusega.
3. Tagame Simuna osavalla koos
osavalla vanemaga.

Meie kandideerime Väike-Maarja
vallavolikogusse:

Luule
Hanssmidt

Ragnar
Heinsalu

144

Aare
Jaanson

145

146

JUHTIMINE
1. Vallajuhid peavad rohkem kohtuma rahvaga. Inimeste probleemid peavad jõudma valda!
2. Väike-Maarja vallavanem peab

147

Eino
Klement

155

Anu
Loorits

148

Kristo
Kokk

156

Harri
Lõomets

163

149

Ragner
Kroll

157

Kaarli
Metsson

164

150

Terje
Kuldsalu

151

Maimu
Kull

158

Madis
Niinemets

165

159

Margo
Märtsin

166

Urmas
Kesküla

152

Mart
Kiisküla

Laine
Kuusemets

Raivo
Kütt

Rein
Orupõld

Laile
Paarets

160

167

153

161

Rainer
Kilgi

Lauri
Leiten

154

162

Kulle
Põldmaa

168
Volikogu esimehe
kandidaadid on

Siret Kotka
ja

Hans Kruusamägi.
Maie
Rand

Maarika
Reis

Urve
Ristla

Eino
Siirak

Raul
Veia

Jaan
Kiisk

Vali Keskerakond!

Valimiste erileht, oktoober 2013.a.

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

5

20. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
RUKKILILL
Aastal 1968 valiti rukkilill meie rahvuslilleks.
Rukkilill on meie viljapõldude kõige vintskem ja kaunim lill, mis pakub peale
oma ilu veel muid hüvesid. Tema õitest saadakse sinist värvi, rukkilill on tuntud
ravimtaime poolest, mille õitest saab head kompressi väsinud või põletikulistele
silmadele ning soodustab mitmeid eluliselt vajalikke omadusi.

Selleks valigi RUKKILILL, mille paljutähendusliku nime kannab
meie valimisliit!

Valimisliidu RUKKILILL valimiste ja
tegevuskava prioriteedid Väike-Maarja
valla volikogus aastatel 2013 – 2017 on:
haridus, ettevõtlus, säästev energia, tervis,
turvalisus.

182
Jüri Elmend

183
Urmas Kruve

184
Arvi Rotka

1. Kogukonna huvid kõrgemal sõpruskondade ja erakondade
huvidest.
2. Parim vallavanem selgub konkursil.
3. Volikogu esimees on auamet, mitte põhitöökoht.
4. Toetame koolivõrgu arengut, et lapsed saaksid hea hariduse.
5. Toetame suurperedest tulnud andekate laste tegevusi ja
õpinguid.
6. Ranitsatoetusele lisaks tasuta töövihikud põhikoolis.
7. Vallakodaniku sünnitoetus 1000 EUR.
8. Tutvustame ja turustame vallas kasutamata ettevõtlusvõimalusi.
9. Pöörame tähelepanu Väike-Maarja valla ettevõtete eksponeerimisele.

185
Marika Karron

186
Andres Morozov

187
Allan Alt

10. Vallaametnikkond ettevõtja sõbralikumaks.
11. Väike-Maarja Lääne-Virumaa lõunapiirkonna tõmbekeskuseks.
12. Valla veemajanduse kitsaskohtade lahendamine, vee hind
kontrolli alla.
13. Head edasiviivad ideed väärivad meie toetust, ka opositsioonis.
14. Planeerime Väike-Maarja Hooldekodu juurde turvalise,
meeldiva kõrghaljastusega puhkeala.
15. Toetame külaliikumist valla äärealadel.

188

16. Kiltsi rahvamajale uus põrand.
17. Arendame
teiste Pandivere
omavalitsusega.

Aare Kalson

koostööd
piirkonna

189
Vahur Veermäe

190
Eda Adamson

18. Usalduse suurendamiseks muudame valla juhtimise läbipaistvamaks, paneme
Väike-Maarja valla kodulehe
elama.
19. Toetame Väike-Maarja
rahva- ja tervisespordi liikumist ning Väike-Maarja spordielu reorganiseerimist.
20. Loome valda naabrivalve võrgustiku.

Valimisliit RUKKILILL

191
Aino Midt

192
Jüri Vilimaa

193
Arne Lutter

194
Andrus Kiipus
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20. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Väike-Maarja valla Eesti Reformierakonna nimekirja kandidaatide
valimisprogramm aastateks 2014-2017
Kõigepealt suured tänud meie senistele toetajatele ning loodame õigustada Teie usaldust ka edaspidi.
Rohkem toimetamist ja vähem mõttetut poriloopimist – need on põhimõtted, mida Eesti Reformierakonnas kandideerijad on senini järginud ja kavatsevad teha ka edaspidi. Meie ridadesse on kaasatud inimesed, kes leiavad, et aktiivne ja positiivne ellusuhtumine ning erinevate huvigruppide koostöö on need märgusõnad, mis annavad Väike-Maarja vallale võimaluse püsida väärtusliku elukohana.

Oleme hästi kursis Väike-Maarja valla rahalise võimekusega ning oleme püstitanud neli tähtsamat eesmärki:
1. Rajame jalgpalli- ja kergejõustiku staadioni Väike-Maarjasse.
2. Turvalisuse tõstmiseks paigaldame valla suurematesse keskustesse valvekaamerad ja toetame uue päästekeskuse hoone (Päästeameti, politsei ja kiirabi ühine keskus) väljaehitamist Väike-Maarja alevikku.
3. Teeme aktiivset tööd Väike-Maarjasse uue Tervisekeskuse väljaehitamiseks.
4. Soovime olla Lääne-Viru maakonnas külakogukondi enim toetav omavalitsus.

195

196

201

205

202

206
Anneli
Mikiver

203

207
Indrek
Mägi

199

204
Ülle
Midt

Ermo
Lood**

208
Avo
Part

Indrek
Kees

Luule
Horeb

Li-Ann
Lehtmets

Maris
Kõrgmäe

Raimo
Kuusemäe

198
Ants
Einsalu*

Allar
Adamson

Indrek
Kesküla

200

197

209
Aare
Prants

Heiko
Puskar

Foto *Ants Einsalu autor on Priit Grepp ja foto **Ermo Lood autor Ain Aasa.

Valimiste erileht, oktoober 2013.a.
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20. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
ETTEVÕTLUS, MAJANDUS
• Leiame, et iga lisanduv tasuv ja kindel töökoht Tamsalu, Rakke, Laekvere või Väike-Maarja vallas on oluline ning see on parim garantii elanike arvu stabiliseerimiseks. Selle saavutamiseks soodustame ettevõtluskeskkonda, teeme piirkondlikku koostööd ning toetame alustavate ettevõtjate esimesi samme nii rahaliselt kui ka nõu andes.
• Oleme valmis menetlema kiiresti ehitus- ja planeerimistegevusega seotud toiminguid, mis ühtivad omavalitsuse pikemajaliste planeeringutega. Samas ennetame ebatõhusast planeerimistegevusest tekkivaid probleeme (välistame uute loomakasvatushoonete ning elamu ja puhkepiirkondade liialt lähedase paiknemise).
• Kaalukate otsuste langetamiseks oleme kaasanud seni ja kaasame jätkuvalt meie kohalikke elanikke.

HARIDUS
• Toetame Kiltsi ja Simuna koolide ja Väike-Maarja hariduskeskuse jätkumist.
• Teeme endast kõik oleneva, et Väike-Maarja Gümnaasium saaks tähistada ka 150. juubelit gümnaasiumina.
• Soojustame Väike-Maarja lasteaia sisefassaadi. Toetame Väike-Maarja lasteaia ujula kasutamist Simuna ja Kiltsi lasteaia lastele.
• Rahastame muusikakooli ja selle Simuna filiaali kui huvihariduse olulist osa.
• Õpilaste töökasvatus saab alguse noorusest: rahastame suviseid õpilasmalevaid.
• Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekool on meile oluline.

TEED JA TÄNAVAD
• Suurendame iga-aastaselt investeeringuid valla teedesse ja tänavatesse.
• Korrastame tänavavalgustust, kasutades kaasaegseid tehnilisi lahendusi.
• Korrastame parkimisala Väike-Maarja vana kalmistu peavärava ümbruses.
• Ehitame valgustatud kõnnitee Simuna aleviku keskelt kalmistuni.

VABA AEG, KULTUUR
• Jätkame Lurichi ja Krusensterni mälestuse hoidmist, eksponeerimist ja väärtustamist.
• Panustame kohaliku kultuuri arengusse, toetame aktiivseid vallakodanikke ja mittetulunduslikke organisatsioone.
• Anname Müüriku krossiraja motospordiga tegelevale MTÜ-le haldamisele.
• Parandame lastemänguväljakuid.
• Toetame eakate suviseid ringreise ja suurendame vallaeelarvest eakate päevakeskustele tegelusvahendite toetussummat.

SOTSIAALVALDKOND
• Toetame meetmeid, et sotsiaalteenused oleksid mitmekesised ja elanike vajaduspõhised (perede tugiteenus, ravimitoetused, küttepuude toetus, toidutalongid jms).
• Koostame taotlusprojekti Väike-Maarja hooldekodusse lifti ehitamiseks ning projekti õnnestumisel ehitame valmis. Rajame hooldekodu haljasalale välislehtlad ja istepingid.
• Teeme koostööd Väike-Maarja kirikuga, et võtta kasutusele väärikam tavanditeenuse võimaldamine, sest tänane olukord on „pehmelt“ öeldes ebaväärikas.

Meie liikmete väärtuspõhimõtted
Leiame, et kõigil meie valla elanikel on tähtis osa meie valla käekäigus. Oleme üheskoos kogunud läbi tulu- ja maamaksu rahalised vahendid vallaeelarvesse ning lisaks läbi erinevate projektitoetuste oleme suutnud parendada Väike-Maarja vallas viimastel aastatel mitmeid hooneid: Väike-Maarja gümnaasiumi peahoone, algklassidemaja ja õppetöökoda; Väike-Maarja hooldekodu; Kiltsi mõisakool ja park; Triigi spordihoone; Simuna rahvamaja; Simuna koolikompleksi küttesüsteemid; Väike-Maarja lasteaed ja Väike-Maarja seltsimaja. Investeeringud Pandivere
Vesi OÜ poolt vee- ja kanalisatsioonisüsteemidesse on olnud suurimad ettevõtte ajaloos. Lisaks veel mitmeid väiksemaid objekte: lõpetades kasvõi jalgrattahoidjatega avalikes kasutuses
olevate hoonete juures. Oleme pidanud eriliselt prioriteetseks meie hoonete soojapidavuse parendamist ja küttesüsteemide kaasajastamist, sest see annab võimaluse neid lihtsamalt kasutuses hoida.
Saame rõõmustada koos Teiega, et meil on üheskoos õnnestunud need investeeringud lõpule viia ning meie kõigi elukeskkond on paranenud. Oleme ju kõik Väike-Maarja vallas elavad
inimesed ning meile on koduvald tähtis.
Oleme endale kindlaks sihiks võtnud viia oma eesmärgid ellu ning saame aru, et parim valimispropaganda on tehtud tegu ning asjalik töökorraldus, mitte enne valimisi naeratav nägu
nurgatagusel plakatil või suhkrukotil.
Me teeme oma igapäevast tööd ja seda ka valimiste ajal. Meie seas on väga erinevate elualade ja piirkondade esindajaid, paljud meist ei ole sidunud ennast Eesti Reformerakonna liikmelisusega, vaid panevad käed külge meie ühisele tegutsemisele ning ühistele tegutsemispõhimõtetele. Oleme ju kõik seotud oma igapäevaste toimetustega ning leiame, et meie jaoks on oluline
tehtava töö tulemus. Võib-olla Teile ei meeldi, et me ei koputa valimiste ajal Teie uksele, ei torma saatesse „Vali mind“ või ei korralda massiivset valimiskampaaniat. Meile on tähtis, et meie
hääl kõlaks vajalikul hetkel: vallavolikogus eelarvet kinnitades, valla arengukava vastu võttes ning Väike-Maarja valla käekäigu eest hea seistes.
Loodame, et Te toetate meie tegutsemispõhimõtteid ning leiate meie nimekirjast just selle inimese, keda Te kõige rohkem isiklikult tunnete ning hääletate just tema poolt.
Tegusat omavalitsust!
Eesti Reformierakonna nimekirjas kandideerijad
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20. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Üksikkandidaat nr 210
SVEN KESLER
Austatud kaasteeline!
Täna kandideerin üksikkandidaadina
volikogusse. Teen seda seetõttu, et
lahkusin talvel erakonnast (IRL), mille
liikmeks olin olnud viimased 10 aastat
ja ka viimases koosseisus volikokku
erakonna nimekirjas valituks osutunud. Usun, et enamus mind ja ka teisi
kandidaate valivad inimesed hindavad
pigem kõike eelnevat ja reaalses elus
tehtut-saavutatut, mitte valimistega
seoses antud lubadusi paradiis maa
peale tuua. Valla areng on strateegiline
tegevus ja eesmärgid kajastuvad pikaajaliselt ette planeerituna arengudokumentides. Aeg-ajalt tuleb tegevusi ka
muuta ja uuendada, mis on kollegiaalne ja avalikkust kaasav-arvestav volikogu ja vallavalitsuse töö.
Millele peaks järgneval neljal aastal rohkem tähelepanu pöörama?
Kindlasti on need töökohad (ettevõtlus), inimeste toimetulek ja piirkondlik
koostöö, mis võiks päädida Pandivere
valla moodustamisega keskusega Väike-Maarjas.
Väike-Maarja vald on vaatamata küllaltki suurele elanike arvu vähenemisele säilitanud piirkondliku keskuse rolli,
mis igapäevaselt toob Väike-Maarjasse
inimesi ka naabervaldadest. Tänaseni
on olnud iseenesest mõistetav, et meil
on tasemel haridus, tervishoid, hoolekanne ja vaba aja veetmise võimalused.
Minu hinnangul põhineb meie valla
suhteliselt hea elujärg siin aastakümneid elu korraldanud majandite edu-

kusel, eriti Väike-Maarjas. Kui vaatame,
kus paiknevad tänased suuremad ettevõtted vallas – siis leiame nad endistest tootmishoonetest, mis on taaskasutuses. Tänaseks on põlvkond, kes ka
mujalt Eestist siia majanditesse tööle
asusid, oma lapsed ellu saatnud. Ja paraku on enamus siit lahkunud ning mujale Eestisse elama asunud. Tagajärjeks
on tühjenevad koolid ja üha suurem
surve eelarvele vajalike kulutustega toimetulekuks. Peame suutma aktiivse tegevuse abil meelitada siia investoreid,
kes töökohti looksid. Selleks tuleb luua
eraldi strateegia ja meetmed eelarves,
mis tegevusi toetavad. Omavalitsused
Eestis on armutus konkurentsis tööjõu
pärast. Sest suurenev laekuv maksutulu ja lapsed on omavalitsuse jätkusuutlikkuse alus. Kui maakonnakeskused
ja suurlinnad võivad siin laiselda, siis
meie seda endale lubada ei saa. Meil
on potentsiaali nii endistes tööstuspiirkondades kui loodusmajanduses
ja turismis. Pealegi on meil arenenud
sotsiaalvõrgustik ja elukondlikud teenused, mis kindlasti uusi ettevõtteid
toetavad.
Lähiaastatel otsustatakse riigi poolt
piirkondlike tervisekeskuste asukohad
ja kavandatakse vajalikud investeeringud. Peame siin kindlasti initsiatiivi
näitama ja ka eelarvest toetama, et
keskus Väike-Maarjasse jääks ja meil
jätkuks vajalikke meditsiinitöötajaid.
Maal on inimese esmaseks vajaduseks liikumisvõimalus, eelkõige võimalus tööl käia. Täna tööturul pakutavate

Vallajuhid erinevatel
valimisperioodidel
1989 – 1993

Volikogu juhatus

Vallavolikogu esimees –
Olev Liblikmann
Vallavanem 1991-1993 – Jüri Poolak

1993 – 1996

Revisjonikomisjon

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

Esimees – Siret Kotka
Liikmed: Voldemar Aksel, Jaanus
Kull

Majanduskomisjon
Esimees – Rein Möldre
Liikmed: Avo Part, Jaak Aader, Voldemar Aksel, Väino Haiba, Aare Kalson, Teet Paju, Mairi Beilmann, Reet
Eesmäe, Ants Einsalu, Raul Kütt, Ain
Pentjärv, Kulle Põldmaa, Rannel Rikken

Sotsiaalkomisjon

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

Vallavolikogu
aastal 2013

Olev Liblikmann, Hans Kruusamägi, Siret Kotka, Rein Möldre, Mall
Võhandu, Raili Sirgmets, Ene Preem

komisjonid

Esimees – Mall Võhandu
Liikmed: Merike Adamson, Sven
Kesler, Lia Kivaste, Marika Karron,
Mall Lepiksoo, Kaarli Metsson, Vaike
Palmiste, Meeli Veia

Hariduskomisjon
Esimees – Raili Sirgmets
Liikmed: Marju Metsman, Helge
Alt, Merje Leemets, Aivar Liivalaid,
Tiia Mänd, Kaja Põldmaa, Reet Reimann, Vallo Taar, Mary Tammet,
Meeli Veia

Kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjon
Esimees – Ene Preem
Liikmed: Marju Metsman, Ants
Rikberg, Siret Stoltsen, Hillar Kasu,
Jaak Läänemets, Tarmo Rebane, Vallo Taar, Külli Urbas

Allakirjutanu koos meie sõprusvalla Sirdali kauaegse volikogu esimehe
Torjus Kvaveniga tema kodumaja ees septembris 2013.
võimaldaks maakonnasisene tasuta
ühistransport maainimestel enam osa
saada ka spordi ja vaba aja veetmise
võimalustest. Siin on meie vallal võimalus näidata initsiatiivi ja kutsuda
teisi omavalitsusi antud ettepanekuga
ühinema. Tegemist on riigieelarve prioriteetide seadmisega.

töökohtade asukohad on suures osas
väljaspool valda. On arusaadav, et paljuski jääb töökoht kättesaamatuks just
transpordikulude tõttu. Rohkem kui
tasuta ühistransporti Tallinnas, vajame
seda just maal. Ühistransporti kasutavad valdavalt inimesed, kes ei kuulu
ühiskonna jõukamasse ossa. Kindlasti

Olen alates 1990. aastast olnud
Avanduse ja hiljem Väike-Maarja valla
elu korraldamisega seotud. Soovin ka
edaspidi anda oma panuse meie kõigi
heaks.
Lugupidamisega
Sven Kesler

Ülevaade vallavolikogu liikmete volikogu tööst
osavõtu kohta perioodil 2009-2013
Volikogu liige

Osaletud kordi

Puudutud kordi

1. Jaak Aader

30

15

2. Merike Adamson

35

10

3. Voldemar Aksel

33

12

4. Väino Haiba

29

16

5. Jaanus Kaare

39

6

6. Aare Kalson

32

12

7. Sven Kesler

38

7

8. Lia Kivaste

36

9

9. Siret Kotka

36

9

10. Hans Kruusamägi

38

7

11. Jaanus Kull

36

9

12. Olev Liblikmann

45

0

13. Ants Rikberg

33

6

14. Marju Metsman

35

10

15. Rein Möldre

36

9

16. Teet Paju

29

16

17. Avo Part

37

5

18. Ene Preem

44

1

19. Raili Sirgmets

34

11

20. Siret Stoltsen

39

6

21. Mall Võhandu

40

5

Toimunud muudatused
Mart Pruul (asendusliige Lia Kivaste alates 10.2009)
Indrek Kesküla (asendusliige Avo Part alates 01.2011)
Jaak Läänemets (asendusliige Ants Rikberg alates 04.2010)
Ragner Kroll (osales ühel volikogu istungil Aare Kalsoni asendusliikmena)

Eelmised kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimusid 2009. aastal.
Siis kandideeris Väike-Maarja 21
(kahekümne ühe) liikmelisse volikokku
101 kandidaati.
Valituks osutusid Jaak Aader, Merike Adamson, Voldemar Aksel, Väino
Haiba, Jaanus Kaare, Aare Kalson, Indrek Kesküla, Sven Kesler, Siret Kotka,
Hans Kruusamägi, Jaanus Kull, Olev
Liblikmann, Jaak Läänemets, Marju
Metsman, Rein Möldre, Teet Paju, Ene
Preem, Mart Pruul, Raili Sirgmets, Siret
Stoltsen, Mall Võhandu.
Valimistevahelisel perioodil 20092013 (29.08.2013 seisuga) toimus kokku
45 volikogu istungit.
Volikogu liikmete istungitest osavõtt
oli möödunud valimisperioodil tasustatud ning volikogu liikmetele, volikogu esimehele ja volikogu aseesimehele
maksti möödunud valimisperioodil valla eelarvest kokku 76 942.98 eurot.
Oma volikogu liikme hüvitistest loobusid 2 volikogu liiget: Raili Sirgmets ja
Marju Metsman.

Osaletud kordi

Puudutud kordi

0

0

3

0

4

2

1

0

Väike-Maarja
Vallavalitsus
Pikk 7, 46202
Väike-Maarja
Tel 329 5750,
www.v-maarja.ee
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