Volikogu kinnitas Väike-Maarja selle aasta eelarve
Eelarve maht ületab sel aastal 15 miljonit eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 2022. aasta
eelarves võrreldes eelmise aasta eelarvega 1,4%, põhitegevuse kulud kasvavad 4,7%. Tulude
kasvus mängivad suurimat rolli tulumaksu laekumine ja omatulude kasv tänu hooldekodude
kohatasu tõusule alates 1. jaanuarist. Kulude kasvu panustavad palgatõus ning üldine
hinnatõus (sh elektri, kütte jm jooksvad kulud).
2022. aasta tulumaksu laekumise prognoos on eelmise aasta tasemel. 2021. aastal laekus valla
eelarvesse tulumaksu üle 4,6 miljoni euro.
Eelarve koostamisel on vald lähtunud valla arengukavas ja eelarvestrateegias kokku lepitud
plaanidest. Investeeringuid on plaanis 2022. aastal teostada 4,4 miljoni euro eest (millest
erinevate toetustega kaetakse 840 000 eurot). Investeeringute finantseerimiseks on kavas võtta
laenu kuni 3,5 miljonit eurot.
2022. aasta suurprojekt on Väike-Maarja staadioni rajamine, aleviku avaliku ruumi ja VäikeMaarja Seltsimaja ümbruse arendamine. Investeeringu maksumuseks on planeeritud üle 2
miljoni euro ning see peaks valmima 2022. aasta lõpuks. Üle 200 000 euro on planeeritud
Rakke kultuurikeskuse rekonstrueerimise lõpetamiseks. Kultuurikeskus valmib kevadel 2022.
2022. aastal on eelarves kavandatud rekordiline summa (kokku 1,2 miljonit eurot) teede
hoiule, panustades sellega vastupidava ja kaasaegse teede võrgustiku arengusse. Väike-Maarja
Haldusteenuste tehnikaparki täiendatakse 60 000 euro väärtuses.
Käesoleval aastal alustatakse ettevalmistustöödega laste- ja hoolekandeasutuste
ventilatsioonisüsteemide parendamiseks – teostatakse Väike-Maarja lasteaia energiaaudit ja
alustatakse projekteerimistöödega (45 000 eurot) ning investeeringute paremaks
planeerimiseks tellitakse Väike-Maarja hooldekodu, gümnaasiumi ja spordihoone detailne
energiasäästulahenduste audit (13 000 eurot). Vallamaja ruumide remondiks on kavandatud
60 000 eurot ja Väike-Maarja seltsimaja fassaadi on kavas renoveerida 75 000 euro eest.
Rakke lasteaiale uue hoone projekteerimiseks kuulutatakse välja arhitektuurikonkurss (50 000
eurot). Vald toetab Väike-Maarja leinamaja rekonstrueerimist 60 000 euroga, Kiltsi
kogukonnamaja katuse ja saali renoveerimist 55 000 euroga (toetus 49 500 eurot), VäikeMaarja mudelihalli fassaadi renoveerimist 35 000 euroga (toetus 31 500 eurot) ning Ebavere
madalseiklusraja rajamist 32 000 euroga (toetus 19 000 eurot).
Valla allasutuste juurde on plaanis rajada prügimajasid kokku 60 000 euro väärtuses. Veel on
kavas hajaasustusprogrammi raames toetada elanike vee ja kanalisatsioonisüsteemide,
sissepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamist 60 000 euroga (millest valla
osalus 50%). Eakate maja projekteerimiseks on kavandatud 20 000 eurot.
2022. aasta eelarvesse on planeeritud 49 000 eurot (toetus 41 000) üldhariduskoolidele
väikevahendite soetamiseks kaasava hariduse paremaks rakendamiseks – selle projekti raames
soetatakse koolidele IT vahendeid, mööblit, õppevahendeid jm.
Ka sel aastal on planeeritud lammutada kasutusest väljalangenud, lagunenud hooneid ja
renoveerida sotsiaalelamispindu, aga ka korrastada vähekindlustatud leibkondade
küttekoldeid.

Kaasava eelarve jaoks on eraldatud 15 000 eurot. Hindamiseks laekus neli ideed, avaliku
hääletuse võitis idee rajada Rakkesse madalseikluspark.
Jätkuvalt on planeeritud toetada vabaühenduste tegevust ja alustavaid ettevõtteid ning juba
hästi vastu võetud kampaaniaid „Värvid valda!“ ja „Hoovid korda!“
2021. aastal laekus valla eelarvesse tulumaksu üle 4,6 miljoni euro. Põhitegevuse ehk
jooksvate tulude laekumine ületas põhitegevuse kulusid 845 000 euro võrra. Lõppenud aastal
vald laenu ei võtnud, kuid investeeringuid teostati üle 1,5 miljoni euro eest (sellest 322 000
eurot moodustasid toetused).
Lõppenud aasta suurim investeering oli Rakke kultuurikeskuse rekonstrueerimine
multifunktsionaalseks teenuskeskuseks (projekti lõpetamine lükkus 2022. aasta algusesse).
2021. aastal kulus sinna 645 000 eurot. Samuti panustas vald teede ja tänavate korrashoidu,
kokku üle 370 000 euro. Korda tehti Kadaka tee lõik Lammasküla ja Vägeva mnt vahel,
Tehisjärve tee Äntu külas, Alajaama tänav Simunas ning teelõik Kaarma ettevõtlusalal,
viimane sai ka 100 000 eurot toetust.
Lisaks neile teostati rida väiksemaid investeeringuid – korrastati avalikke mänguväljakuid,
jätkati Emumäe vabaaja maastikupargi korrastus- ja arendustöödega, projekteeriti staadion
Väike-Maarjasse. Kiltsi mõisa piimaköögile paigaldati uus katus, renoveeriti Vao tornlinnuse
katus, rajati valgustus Rakke-Ao kergliiklusteele ja Salla külla, Väike-Maarja gümnaasiumi
võimla akustika sai paremaks ning sisustati kodundusklass, remonditi vallamaja ruume ning
kaasava eelarve raames sai tänavavalgustuse Eipri küla.
2021. aastal sai Väike-Maarja vald riigilt COVID-19 mõjude leevendamiseks täiendava
eraldise: 19 000 eurot õpilaste distantsõppe toetamiseks, mille abil soetati koolidele arvuteid
ning 163 000 investeeringutoetust, mis kasutati Rakke kultuurikeskuse renoveerimise
finantseerimiseks (100 000 eurot) ning avalike mänguväljakute korrastamiseks (31 500 eurot)
ja Kiltsi piimaköögi katuse renoveerimiseks (31 500 eurot).
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