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Oktoober
18. oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised!

a toimuvad kohaliku
Väike-Maarja Vallavolikogu kandidaatide koondnimekiri 18.10.2009.
omavalitsuse volikogu valimised

Kohaliku omavalitsuse volikogu liikmete
valimised on vabad, üldised, ühetaolised ja
otsesed. Hääletamine on salajane. Igal
valijal on üks hääl. Volikogu valitakse
neljaks aastaks. Vastavalt Väike-Maarja
Eesti Keskerakond
Vallavolikogu 29.06.2009.a otsusele nr 27
nr 155 SIRET KOTKA
Väike-Maarja vallas üks 21
nr 156 HANS KRUUSAMÄGI moodustati
mandaadiline valimisringkond.
nr 157 VOLDEMAR AKSEL
* Valimisõigus on Eesti kodanikul ja
nr 158 LUULE HANSSCHMIDT Euroopa Liidu kodanikul, kes on
nr 159 HELMUT HIIETAMM
valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle
püsiv elukoht, see on elukoht, mille
nr 160 JAANUS KAARE
aadressiandmed on kantud Eesti
nr 161 AARE KALSON
rahvastikuregistrisse, samuti välismaalasel
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nr 162 JAAN KIISK
kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa
nr 110 MERIKE ADAMSON
nr 163 LIA KIVASTE
või elamisõiguse alusel.
nr 111 ALLAN ALT
nr 164 EINO KLEMENT
* Oluline on meeles pidada, et elukoha
nr 112 KALJU ESINURM
nr 165 RAGNER KROLL
aadressiandmetes pärast valimispäevale
nr 113 AVO ETTI
nr 166 RAIVO KÜTT
eelnevat 30 päeva tehtud muudatusi
nr 114 ALAR GUITOR
nr 167 KAARLI METSSON
arvesse ei võeta. Selletõttu on oluline
nr 115 REIN JAKOBSON
aegsasti kaaluda, kas Teil on võimalik
nr 168 MADIS NIINEMETS
hääletada
oma
elukohajärgses
nr 116 JÜRI KALVET
nr 169 REIN ORUPÕLD
valimisjaoskonnas valimispäeval s.o
nr 117 SVEN KESLER
nr 170 MART PRUUL
18.10.2009. Selle puudumisel saab
nr 118 JANEK KIVI
nr 171 KULLE PÕLDMAA
hääletamiseks teha valiku mitmest
nr 119 ANNELI KÕIV
nr 172 URVE RISTLA
võimalusest eelhääletamiseks.
nr 120 VALDO KRUVE
nr 173 MARGUS SALLA
* Valija, kes 15. päeval enne valimispäeva
nr 121 IVAR LASS
nr 174 EINO SIIRAK
ei ole valijakaarti saanud või kelle
nr 122 MARJU METSMAN
nr 175 SIRET STOLTSEN
valijakaardile kantud andmetes on vigu,
nr 123 HELLE-MALL NIINEMETS nr 176 SVEN TAMMOJA
võib pöörduda avaldusega vallasekretäri
poole selgituse saamiseks või vigade
nr 124 TAUNO OJASAAR
nr 177 RAIVO TAMMUS
parandamiseks. Vallasekretär vaatab
nr 125 HENDRIK ÕUNAPUU
nr 178 VALVE TOMING
avalduse viivitamatult läbi ja vastab
nr 126 TEET PAJU
nr 179 LIIVI UUENI
avaldusele kirjalikult kolme tööpäeva
nr 127 KAI NIINEMETS
nr 180 MARTIN VALDUR
jooksul, arvates avalduse saamise päevast
nr 128 KOIT PÕLDMAA
(Väike-Maarja vallasekretär on Kati Mets,
nr 129 HEIKO PUSKAR
Valimisliit Koduvald
tel 329 5753, e-post kati.mets@vnr 130 AIVAR PÜVI
nr 181 OLEV LIBLIKMANN
maarja.ee).
* Valimisjaoskonda minnes võtke
nr 131 JOEL RANDVEER
nr 182 JAAK AADER
kindlasti kaasa kehtiv isikut tõendav
nr 132 KAI TOMINGAS
nr 183 ANTI AOSAAR
dokument.
nr 133 KÜLLI URBAS
nr 184 RAIMO BIRNBAUM
EELHÄÄLETAMINE
nr 185 VÄINO HAIBA
*
Valimisjaoskonnad
avatakse
Valimisliit Pandivere
nr 186 MERIKE HÖVELSON
eelhääletamiseks kuuendal päeval enne
nr 134 HELGE ALT
nr 187 LEMBIT KEERUS
valimispäeva (s.o valimiseelse nädala
nr 135 EEVA ARRO
nr 188 LII KULLAMAA
esmaspäeval). Eelhääletamine toimub
nr 136 TUULI JAANSEN
kolme päeva jooksul: 12.10, 13.10 ja
nr 189 LI-ANN LEHTMETS
14.10.2009, kell 12.00 kuni 20.00.
nr 137 SIIM KESLER
nr 190 VIRGE LEPA
* Valimispäeva eelsel neljapäeval, reedel
nr 138 JAANUS KULL
nr 191 GENNADI LUHA
ja laupäeval hääletada ei saa.
nr 139 HELMUT KURVITS
nr 192 LUULE MATROV
ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE
nr 140 JANEK LÕOMETS
nr 193 RIHO MEISNER
* e-hääletamine toimub 10.-4. päevani enne
nr 141 JAAK LÄÄNEMETS
nr 194 MATI MERE
valimispäeva;
*valija
sisestab
nr 142 REET MAADLA
nr 195 REIN MÖLDRE
kaardilugejasse ID kaardi ja avab VVK
nr 143 MARI METSSON
nr 196 VELLO PAAS
veebilehe www.valimised.ee, *vastavalt
nr 144 ENE PREEM
valija isikukoodile kuvatakse sobiva
nr 197 VILMAR PERE
valimisringkonna kandidaadid; *valija teeb
nr 145 KATRIN RAND
nr 198 SIRJE TIIMUS
oma valimisotsuse, see salastatakse; *valija
nr 146 TARMO REBANE
nr 199 MOONIKA TUUBERG

Eesti Reformierakond
nr 101 INDREK KESKÜLA
nr 102 AVO PART
nr 103 AARE PRANTS
nr 104 ANTS EINSALU
nr 105 MARIS KÕRGMÄE
nr 106 TARMO MÄÄLTSEMEES
nr 107 RAIMO KUUSEMÄE
nr 108 AHTI KULLAMAA
nr 109 ALLAR ADAMSON

nr 153 MEELI VEIA
nr 154 JÜRI VILIMAA

nr 147 ANTS RIKBERG
nr 149 RANNEL RIKKEN
nr 150 RAILI SIRGMETS
nr 151 JAANUS VALK
nr 152 VAHUR VEERMÄE

nr 200 MAIA VAINULT
nr 201 MALL VÕHANDU

Valimispäev on 18. oktoober
Väike-Maarja valla valimiskomisjoni
asukohaks on Väike-Maarja valla
kantselei (I korrus) Pikk tn 7 VäikeMaarja alevik.
Valimiskomisjon töötab alates 18.
augustist igal tööpäeval kell 9.00-12.00 ja
14.00-16.00.
Valla kodulehel: Uudised->Valimised
saab
tutvuda
Väike-Maarja
VALIMISTE PÄEV
* Valimispäeval algab hääletamine kell Valimiskomisjoni otsustega, samuti
erakondade
ja
valimisliitude
9.00 ja lõpeb kell 20.00.
* Valimispäeval saate Te hääletada üksnes programmidega.
selles valimisjaoskonnas, mille valijate
nimekirja Te olete kantud. Oma elukoha- Väike-Maarja valla haldusterritoojärgse valimisjaoskonna asukoha kohta riumil on moodustatud neli valimissaate Te teavet valijakaardilt, Vabariigi jaoskonda, mis asuvad aegade jooksul
Valimiskomisjoni veebilehelt www.vvk.ee väljakujunenud endistes asukohtades:
Valimisjaoskond nr 1 asukohaga Väikevõi kodanikuportaalist www.eesti.ee,
* Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust Maarja rahvamajas (Pikk 2 Väike-Maarja
ei saa kellelegi teisele loovutada ka voli- alevikus)  Aburi, Ebavere, Eipri, Koonu,
Kännuküla, Müüriku, Pandivere, Raeküla,
kirja alusel.
* Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile Rastla, Äntu ja Ärina külad ja Väikevalijate nimekirja alusel hääletamissedeli. Maarja alevik;
* Hääletamissedeli saamise kohta annate Valimisjaoskond nr 2 asukohaga Kiltsi
Te
allkirja
valijate
nimekirja rahvamajas (Turu 13 Kiltsi alevikus) 
Aavere, Liivaküla, Nõmme, Pikevere,
allkirjalahtrisse.
* Te täidate hääletamissedeli ise, tehes Raigu, Uuemõisa, Vao, Varangu ja Vorsti
külad ja Kiltsi alevik;
seda hääletamiskabiinis.
* Kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise Valimisjaoskond nr 3 asukohaga Triigi
võimeline hääletamissedelit täitma, võib spordihoones (Triigi küla Väike-Maarja
seda Teie palvel ja juuresolekul teha teine vallas)  Avispea, Triigi ja Pudivere külad;
Valimisjaoskond nr 4 asukohaga Simuna
valija, kuid mitte kandidaat.
* Rikutud või defektiga hääletamissedel Osavallavalitsuses (Allee 1 Simuna
tuleb tagastada jaoskonnakomisjonile, kes alevikus) - Avanduse, Hirla, Imukvere,
Kurtna, Käru, Kärsa, Määri, Nadalama,
annab teile uue sedeli.
* Valija ei või hääletamissedelit Orguse, Võivere külad ja Simuna alevik;
Valimisjaoskonnad, kus valijad saavad
hääletamisruumist välja viia.
* Hääletamissedel tuleb Teil lasta hääletada väljaspool oma elukohajärgset
hääletamiskasti ise. Kui Te ei ole füüsilise jaoskonda on valimisjaoskond nr 1 ja
puude tõttu ise võimeline hääletamis- valimisjaoskond nr 4.
sedelit hääletamiskasti laskma, võib seda Valimisjaoskond, kus saavad hääletada
Teie palvel teha mõni teine valija Teie valijad, kelle elukoha andmed VäikeMaarja vallas on rahvastikuregistrisse
juuresolekul.
kantud valla täpsusega on valimisKODUS HÄÄLETAMINE
* Kui Te ei saa terviseseisundi või muu jaoskond nr 1.
mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimis- Jaoskonnakomisjonide
päeval hääletamisruumis, võite Te taotleda kontaktandmed:
Valimisjaoskond nr 1 (Väike-Maarja) 
hääletamist kodus.
* Kodus hääletamiseks peate esitama esimees Lilian Rikken, tel 528 0860.
vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile Valimisjaoskond nr 2 (Kiltsi) 
valimispäeval kuni kella 16.00-ni kirjaliku esimees: Eret Tobreluts - tel 5387 0424.
taotluse (kirjalikku taotlust ei pea üle Valimisjaoskond nr 3 (Triigi) 
andma isiklikult). Taotluses tuleb märkida esimees Marje Veedler, tel 5650 7355.
kodus hääletamise põhjus (nt. tervise- Valimisjaoskond nr 4 (Simuna) 
esimees Riina Tülli, tel 509 4079.
seisund, kõrge iga vms).
* Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus
ei ole põhjendatud, teavitab ta Teid Soovin kandideerijatele edu ja valijatele
arukaid eelistusi!
taotluse rahuldamata jätmisest.
kinnitab oma valiku digitaalallkirjaga
(sisestades PIN-koodi); * e-hääletajal on
võimalus e-hääletamise perioodil uuesti ehääletada, arvesse läheb ainult viimasena
antud hääl; *kui hääletaja läheb
eelvalimiste päevadel valimisjaoskonda
ja hääletab tavameetodil (olles eelnevalt
e-hääletanud), siis e-hääl(ed) kustutatakse;

Kati Mets
valimiskomisjoni esimees
- e-hääletamine

Üksikkandidaat
nr 202 MALL LEPIKSOO

- valimisjaoskonnas hääletamine

Üksikkandidaat nr 202 MALL
Mul on unistus, et Väike-Maarjas on hea elada!

Mul on unistus, et meie põldudel
kasvab puhas vili ja juurviljad, et
mahepõllundus ja tervislik eluviis on
meie igapäev, mitte unistus. Et me ei
peaks oma maapoest ostma pere
toidulauale Ameerika kanakoibi ja
Poola kartuleid ning toitu, mille Emärgistuse rida ei tahagi lõppeda. Et
Olen nüüd aastaid olnud eemal me elame seetõttu kauem ja
Väike-Maarja valla volikogust ja täisväärtuslikumat elu ning näeme ka
pühendunud arsti tööle. Mu lapsed oma lapselapsi ülikooli lõpetamas.
on kõik suureks ja tubliks kasvanud
ja oma pere loonud. Tervislik ja Mul on unistus, et meie lapsed
ökoeluviis on saanud minu tänase kasvaksid rõõmsad ja terved. Et meie
päeva lahutamatuks osaks. Ebavere kool, õpetajad ja arstid on eeskujuks ja
radadel jalutades olen palju mõel- ei unusta seda ka koolimaja või
nud Väike-Maarja asjadele ja olen kabineti ukse sulgudes. Et me julgeme
aru saanud, et tahan kaasa lüüa meie näidata eeskuju oma tegudega. Et meie
elu paremaks muutmisel. Nagu koolis õpivad sama tublid ja targad
Martin Luther King pidas oma lapsed kui linnakoolis. Et maal ei lõpe
kuulsa kõne I have a dream, on ka kultuur, vaid saab siin oma näo.
minul unistus, et siin on hea elada.

Mul on unistus, et me hoolime oma
perekonnast ja kodust. Et alkoholism ei
ole norm, millega oleme maakohas
vaikselt leppinud. Et me ei salli
narkokaubitsejaid, kes meie lapsi ja
kaaslasi mürgitavad.

Mul on unistus, et inimesed hoolivad
üksteisest rohkem. Me elame nii väikses
kohas, me tunneme üksteist. Et me
suudame kohapeal üksteist aidata nii,
et meie väiksus ei ole takistus, vaid
meie suuruse mõõde.
Mul on unistus, et siinsel rahval jätkub
ettevõtlikkust tegeleda uute töökohtade
loomisega ja maaelu arendamisega. Et
põllu- ja käsitöö on popp ja oma
kodukoha kaup on number üks.
Mul on unistus, et ma ei unista üksi ja
et siin pole kustunud soov ja lootus
paremale elule. Et me ei ole passiivsed,

LEPIKSOO

vaid tahame oma kodule ja perele
paremat. Paremat elu ja elukeskkonda, väljavaadet tulevikule ja
rahuldust pakkuvat tänapäeva. Et
Väike-Maarjas oleks hea elada!

Selleks pean oluliseks, et vald:

saaksid pakkuda teenuseid oma
kodukoha inimestele lapsehoidmisel, kodukoristuses, aiatöödes
jne;
* loob tugirühmad inimestele, kes
vajavad abi sõltuvusprobleemide
lahendamisel ja abivajajate abistamiseks;
* toetab kohalikku kultuuri
arengut.

* toetab enam ettevõtlikkust,
innustades ja toetades erinevate
toetusvõimaluste taotlemist ja
investeeringute toomist meie
valda;
Ära jäta valimata!
* loob võimaluse oma turuplatsi
või muu sarnase müügikoha
loomisega inimestele oma maa- ja Parimate soovidega,
Mall Lepiksoo
käsitöökauba turustamiseks;
* teeb enam teavitustööd tervisliku
ja keskkonnasäästliku eluviisi, toitumise ja alkoholi mõõduka tarbimise propageerimiseks;
* loob infosüsteemi, mille
vahendusel oma valla inimesed
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Eesti Keskerakonna kandidaadid

nr 155
Siret Kotka

nr 156
Hans
Kruusamägi

nr 157
Voldemar
Aksel

nr 158
Luule
Hansschmidt

nr 159
Helmut
Hiietamm

nr 160
Jaanus Kaare

nr 161
Aare Kalson

nr 162
Jaan Kiisk

nr 163
Lia Kivaste

nr 164
Eino Klement

nr 165
Ragner Kroll

nr 166
Raivo Kütt

nr 167
Kaarli Metsson

nr 168
Madis
Niinemets

nr 169
Rein Orupõld

nr 170
Mart Pruul
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Keskerakond koos Rahvaliiduga
on aastatel 2005-2009 Väike-Maarja
vallas teinud järgmist:
1.
2.
3.
4.

nr 171
Kulle Põldmaa

nr 172
Urve Ristla

nr 173
Margus Salla

nr 174
Eino Siirak

nr 175
Siret Stoltsen

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

nr 176
nr 177
Sven Tammoja Raivo Tammus

nr 178
Valve Toming

nr 179
Liivi Uueni

nr 180
Martin Valdur

13.
14.
15.
16.
17.

Ehitasime Väike-Maarja spordihoone.
Ehitasime Ebavere spordikompleksi.
Renoveerisime Väike-Maarja lasteaia basseini.
Liitsime gümnaasiumi ja õppekeskuse, luues Väike-Maarja
integreeritud kooli.
Suurendasime kordades teedele suunatud rahasid, tegime
korda nii sõidu- kui jalakäijate teid.
Esmakordselt käivitasime valla kruusateede tolmutõrje.
Viisime laste sünnitoetuse 3000-le kroonile.
Osalesime aktiivselt Pandivere Arendus- ja
Inkubatsioonikeskuse (PAIK) käivitamisel.
Toetasime suuremahulist Kiltsi mõisa renoveerimist.
Hoidsime Kiltsi ja Simuna koolid põhikoolidena alles ja elus.
Lõime külavanema staatuse.
Rajasime ja renoveerisime Simuna vee- ning
kanalisatsioonitrassid.
Lõime Väike-Maarja ja Simuna jäätmejaamad.
Korraldasime koostöös PAIKiga olmejäätmete veo.
Renoveerisime Väike-Maarja hooldekodu.
Renoveerisime Väike-Maarja vallamaja (fassaad, katus,
vallamaja kell).
Võimaldasime õpilastele tasuta töövihikud.

Keskerakonna valimisplatvorm Väike-Maarja vallas
HARIDUS
TEED ja TÄNAVAD, KESKKOND ja TURVALISUS
1. Toetame Kiltsi ja Simuna koolide ja Väike-Maarja integreeritud kooli
1. Korrastame vallateid ja -tänavaid (teede hööveldamine, tolmuvabaks
jätkumist.
tegemine jne).
2. Toetame integreeritud kooli arendamist viisil, kuidas õpilased saaksid
2. Toetame vee- ja kanalisatsiooni välja ehitamist Väike-Maarja alevikus.
maksimaalselt ära kasutada koolis olevaid võimalusi.
3. Aitame käivitada naabrivalve piirkondi.
3. Toetame kõigi Väike-Maarja valla lasteaedade jätkumist. Mitte ühtegi
4. Korrastame tänavavalgustuse.
lasteaeda ei tohi sulgeda!
4. Tagame tasuta sooja koolilõuna igale põhikooli ja kutsekooli õpilasele! ETTEVÕTLUS ja KÜLALIIKUMINE
1. Toetame oma turu loomist Väike-Maarja valda.
KULTUUR, SPORT ja NOORSOOTÖÖ
2. Peame soodustama väljastpoolt valda ja Eestit tulevate ettevõtete
1. Peame vajalikuks võimaluste korral Väike-Maarja ja Simuna
investeerimist meie valda!
rahvamaja renoveerimist.
3. Jätkame külaliikumiste toetamist vähemalt samas mahus kui praegu.
2. Otsime Avanduse mõisakompleksile investorit.
4. Loome külavanemate ümarlaua!
3. Tuleb toetada valla kultuurielu rikastavaid mittetulundusühinguid ja
5. Jätkame aktiivset koostööd Pandivere Arendus- ja
seltse.
Inkubatsioonikeskusega (PAIK).
4. Võimaluste piires toetame vabaajaveetmise võimalusi
6. Väike-Maarja valla ettevõtjatest loome ülevaate valla koduleheküljele.
(spordiklubisid, muusikakooli jt).
5. Loome Väike-Maarja valda noortevolikogu.
JUHTIMINE
6. Kõik vallas tegutsevad noortekeskused peavad oma tegevust jätkama.
1. Inimeste probleemid peavad jõudma valda! Suurendame vallajuhtide
7. Hoiame ja väärtustame meie valla traditsioone!
kohtumisi rahvaga!
8. Edendame valla rammumehi ja jõutõstesporti!
2. Väike-Maarja vallavanem peab olema kõrgharidusega.
9. Jätkame Lurichi ja Krusensterni mälestuse jäädvustamist koos teiste
3. Säilitame Simuna osavalla koos osavalla vanemaga.
suurkujudega.
4. Hoiame loodud kogukondi Väike-Maarja vallas.
5. Organiseerime kohapeal puuduvate teenuste kättesaadavust
SOTSIAAL ja TERVISHOID
(silmaarst, korstnapühkija jt teenuseid).
1. Otsime võimalusi sotsiaalsete töökohtade loomiseks.
6. Koostame Väike-Maarja valla arengukava ja viime selle vastavusse
2. Jätkame tööd päevakeskuste loomisel.
tegelikkusega.
3. Säilitame laste sünnitoetuse 3000 krooni.
4. Korrastame valla korterifondi ja loome sotsiaalkorterid!
5. Taastame Simuna-Rakvere-Simuna bussiliini.

Elame võimaluste piires!
Püüame elanikkonna vähenemise ja vananemise tempot aeglustada!
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Valimisliit KODUVALD kandidaadid

nr 181
Olev
Liblikmann,
vallavanem

nr 182
Jaak Aader,
FIE

nr 183
Anti Aosaar,
politseikomissar

nr 184
Raimo
Birnbaum,
OÜ Kerro
Farmer juhataja

nr 185
Väino Haiba,
pensionär

nr 187
nr 188
nr 186
Lembit Keerus, Lii Kullamaa,
Merike
OÜ Triigi
Kiltsi põhikooli
Hövelson,
õpetaja
Farmer
juhataja
Väike-Maarja
lasteaia õpetaja

nr 189
Li-Ann
Lehtmets,
pensionär

nr 190
Virge Lepa,
Väike-Maarja
valla
noorsootöötaja

nr 191
Gennadi Luha,
AS Pandivere
Ehitus juhatuse
liige

nr 192
Luule Matrov,
Väike-Maarja
valla
sotsiaaltöötaja

nr 193
Riho Meisner,
FIE

nr 194
Mati Mere,
OÜ Pandivere
Kartulikasvatus
juhatuse
esimees

nr 195
Rein Möldre,
OÜ Reinpaul
juhatuse
esimees

nr 196
Vello Paas,
OÜ Pandivere
Vesi operaator

Investeeringute aastad
Möödunud nelja aastat võib Väike-Maarja vallas nimetada
investeeringute aastateks. Kokku moodustasid investeeringud
82 miljonit krooni, millest ligikaudu 70% ehk 57 miljonit
krooni saadi kas Euroopa Liidult või Eesti riigilt. Sellised
mahud on maakonna omavalitsuste seas ühed suuremad.
Ehitatud ja remonditud on objekte nii erinevates
eluvaldkondades kui ka valla erinevates piirkondades. Kõige
nr 199
nr 198 Sirje
nr 197
nr 201
nr 200
Moonika
Tiimus,
Vilmar Pere,
Maia Vainult, Mall Võhandu, kallim ehitis oli muidugi uus Väike-Maarja spordihoone (30,3
Tuuberg,
FIE
FIE
Kiltsi põhikooli miljonit krooni), järgnesid valla teed (12,4 miljonit krooni),
FIE
Kiltsi põhikool (k.a lõpuks ca 10 miljonit krooni) ja Ebavere
OÜ Müüriku
õpetaja
tervisespordikeskuse olmehoone (6,6 miljonit krooni).
Farmer
Ülejäänud investeeringud olid suunatud nii hoonete
lüpsioperaator
parendamisele kui mitmesuguse inventari soetamiseks.
valla põhivahendite maksumus ühe
Valimisliidu Koduvald valimisplatvorm Väike-Maarja Väike-Maarja
vallakodaniku kohta on üks suuremaid vabariigis. Oleme
vallavolikogu valimisteks:
mittevajalikke põhivahendeid pidevalt ka müünud, kuid
ikkagi nõuab ka tulevik meilt suuri investeeringuid. Nii ongi
Valimisliit Koduvald peab valla arengu tagamisel esmatähtsaks
sotsiaalse infrastruktuuri edasist arendamist, mis tagab vallakodanikele järgnevaks neljaks aastaks ette näha investeerida valla
infrastruktuuri ca 90 miljonit krooni, kuigi tegelik vajadus on
kõik tingimused elamisväärseks eluks ja loob eeldused ettevõtluse
tunduvalt suurem. Ainuüksi vallale kuuluvate asfalteeritud
arenguks.
teede rekonstrueerimiseks kulub 25-30 miljonit krooni.
Selle ülesande täitmiseks arendame edasi valla infrastruktuuri:
- rajame ja rekonstrueerime kogu vallas vee- ja kanalisatsioonitrasse ca 50 miljoni
krooni eest;
- rekonstrueerime Väike-Maarja gümnaasiumi kõik hooned ca 21 miljoni krooni
eest;
- jätkame sotsiaalkultuuriliste objektide ehitamist ja renoveerimist:
a) valgustatud kergliiklusteed Kiltsini ja Müürikuni;
b) Väike-Maarja rahvamaja koos muusikakooliga;
c) Kiltsi põhikool;
d) Väike-Maarja hoolekande- ja tervisekeskus;
e) Väike-Maarja lasteaed;
f) Simuna kool ja spordihoone;
g) valla teed ca 10 miljoni krooni ulatuses.
- tähtsustame järgmisi tegevusi:
a) soodustame nii sise- kui ka välisinvestorite tulekut valda, jätkame alustavate
ettevõtjate toetamist;
b) säilitame valla olemasoleva koolivõrgu;
c) tagame kõigile üldhariduskoolide 1.-9. klassi õpilastele tasuta koolilõuna;
d) viime vallapoolse laste sünnitoetuse 5000 kroonini;
e) viime vallapoolse matusetoetuse 2000 kroonini;
f) doteerime lasteaia toidu maksumust 8 krooniga päevas;
g) seisame riiklike bussiliinide ja postkontorite säilimise eest;
h) osaleme aktiivselt Pandivere Koostööpiirkonna tegevuses;
i) jätkame külaliikumise toetamist, aitame kaasa MTÜde arengule;
j) teostame pidevat kontrolli keskkonnaohtlike ettevõtete tegevuse üle;
k) arendame turismi  tutvustame valda kõikide infokanalite abil.

Olev Liblikmann

Hea valija!
Ajad on majanduslikult rasked ja just nüüd peame
ME tegema rohkem koostööd. Eelpooltoodud
lubadused on pingelised, kuid ühiselt tegutsedes
siiski täiesti reaalselt elluviidavad. Peame pöörama
tähelepanu tööpuuduse vähendamisele ja
hättasattunute abistamisele. Koos peame mõtlema,
mida annaks edaspidi teha paremini, kuidas võiks ja
peaks meie koduvallas elu käima.

Hääletades Valimisliidu Koduvald
nimekirjas kandideerijate poolt,
hääletad parema elu poolt vallas!
Head valimist!
Vallavanema kandidaat - Olev Liblikmann, sünd.
16.12.1953.a, kõrgharidusega, Väike-Maarja
vallavanem

