Avalikustamise käigus laekunud muudatusettepanekud Väike-Maarja valla arengukava 2019-2027 ja eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõudesse

Jrk
nr

Ettepaneku
esitaja

1.

Aime Kinnep

Eelnõu teksti praegune
sõnastus või uue
täiendusettepaneku
korral võimalik
peatükk/lk nr
Arengukava lk 12 punkt
5.2. ja lk 27 punkt 7.2.

Muudatus- või
täiendusettepaneku
sõnastus

Ettepaneku põhjendus ja vajadusel
väljaminekute katteallikad

Muuseumihoone
säilimiseks teha
hoonele esialgu
pisiremont (katus,
välisvooderdus, jne)

1930. aastal koolimajaks ehitatud hoone
Faehlmanni tee 33, kus asub aastast
2000 Rakke Valla Hariduse Seltsi
muuseum, on vajalik ka seltsi kooskäimise
kohana, seltsi külaliste majutamiseks ja
ürituste korraldamiseks. See omapärase
arhitektuuriga maja on leidnud
äramärkimist mitmetes Rakke ajalugu
tutvustavates trükistes, kuna hoone on
leidnud läbi aegade kasutust haridus- ja
kultuuriasutustena. Faehlmanni tee 33
on parim asukoht muuseumile. Toimub
tihe koostöö kooliga (muuseumitunnid),
muuseumis jätkuks õpilaste loov- ja
uurimistööde tegemine. Siseruumid ja
ekspositsioon on korras. Selts saaks selles
majas edasi koos käia ja korras muuseumi
ümberpaigutus ei ole vajalik. Seltsi
liikmetest Rakke kooli vilistlased on nõus
tegema annetusi remondi tegemise
toetuseks.

Vallavalitsuse otsus

Mitte arvestada. Arengukava lk 20 p
6.1. Väike-Maarja valla tegevus- ja
investeeringute kava valdkond
Loodus- ja elukeskkond punktis 1 on
kirjas, et 2019. aastal koostatakse
hoonete kasutuse ja rakendamise
kava, mis hõlmab muuhulgas ka
Rakke kooli õpilaskodu hoonet.

2.

Hilja Int

Arengukava lk 18
investeeringud punkt 4
Rakke kultuurikeskuse
renoveerimine (perearst,
hambaarst, apteek)

3.

Hilja Int

Arengukava lk 21
ühistransport

4.

Simuna
Vabatahtliku
Tuletõrje
Selts, Mart
Pruul
Simuna
Vabatahtliku
Tuletõrje
Selts, Mart
Pruul

Teed, tänavad

5.

Leida apteegile,
pere- ja hambaarstile
ühine uus kodu alevi
keskele samasse
piirkonda, kus
praegu ja alati
asunud.
Rakke ja Koeru vahel
peaks liikuma buss
ka lõuna paiku, mitte
ainult hommikul ja
õhtul.

Pakutav uus asukoht on vanainimestele
„vaenulik“, sest uude kohta ei jõua
enamus eakaid kõndida.

Arvestada osaliselt. Rakke alevikku
perearstiteenuse kättesaadavuse
tagamiseks investeeringute
tegemisel arvestatakse erinevate
sihtgruppidega.

Rahval oleks vaja pääseda oma perearsti
juurde Koerusse, sest Rakkes on pikad
järjekorrad. Eriline vajadus on Koeru
surnuaiale minna.

Simuna
päästekomando
esise ja bussijaama
parkla katmine
mustkattega.
Avaliku WC rajamine
Simuna bussijaama
parklasse.

Bussijaama parkla on ebatasane (auklik),
kuival ajal tolmab.

Arvestada. Arengukava lk 21 punkt
6.1. Väike-Maarja valla tegevus- ja
investeeringute kava valdkond Teed,
tänavad ja ühistransport punktis 2 on
kirjas, et inimeste liikumisvajadused
kaardistatakse ja neist lähtuvalt
tehakse ühistranspordikeskusele
ettepanekud ühistranspordi
muutmiseks.
Arvestada teehoiukava koostamisel.
Arengukavas ei tooda nimeliselt välja
teede, tänavate ja platside
investeeringuid.

Simunas puudub korralik avalik WC.

Arvestada. DC rajamise kulud
arvestatakse jooksvast eelarvest.

6.

Riina Gull

7.

Riina Gull

8.

Tõnu
Hinnosaar

Arengukava lk 22, peatükk
6.1. Väike-Maarja valla
tegevus- ja
investeeringute kava
valdkond Teed, tänavad ja
ühistransport
7. Väike-Maarja, Rakke ja
Simuna aleviku
tänavavalgustuse
rekonstrueerimine aastal
2022.
8. Rakke-Ao kergliiklustee
valgustuse rajamine aastal
2020.
Arengukava lk 27, peatükk
7.2. Kultuur, sport, vaba
aeg
Sportimisvõimaluste
hetkeolukorra kirjeldus.
Arengukava lk 20
7. Supluskohtade
korrastamine Äntus,
Kamarikul ja Mäistes
(prügikastide, pinkide ja
riietuskabiinide
paigaldamine)

Rakke alevikus alates
Faehlmanni tee 46
kõnniteel asuv
viimane
tänavavalgustuspost
ja Ülesoo tänava
piirkond liita
valdkonna Teed,
tänavad ja
ühistransport
punktiga 8.

Rakke alevikus lõpeb korralik
tänavavalgustus koolimaja juures.
Kergliiklusteest osa alevisisest teed ja
Ülesoo piirkond on valgustuseta. 24
aastaga on paigaldatud 2 elektripirni.
Kergliiklustee kasutajad teevad trenni ka
koolimaja-Ülesoo ringil. Pikemas
perspektiivis saaks sellest ringist
kergliiklusteele lisaks hea sportimise ringi.
Katteallikateks jääks ikkagi KOV 60% ja
toetus 40%.

Arvestada osaliselt. Rakke-Ao
kergliiklustee valgustuse rajamise
investeeringu otsustamisel võetakse
hinnapakkumised koos Ülesoo tänava
piirkonnaga.

Lisada teksti, et
Rakkes on 2
staadionit ja lisaks
jõusaalile väga
korralik kooli
spordisaal.
Supluskohtade
korrastamine Äntus,
Kamarikul ja Mäistes
(prügikastide,
pinkide,
riietuskabiinide ja
tualettide
paigaldamine)

Hetkeolukorra kirjelduses ei ole välja
toodud kõiki sportimisvõimalusi Rakkes.

Arvestada. Sportimisvõimaluste
hetkeolukorra kirjeldust on
täiendatud.

Teadmata on olukorda Kamarikul ja
Mäistes, ettepanek tehtud Äntu Sini- ja
Valgjärve näitel. Praegune olukord on
ebarahuldav. Tualettide teema on
rahuldavalt lahendatud siis, kui nad meil
„omatarbeks“ ka kasutatavad on. Hea
lahendus on, kui julgeme ka oma
külalised sinna „hädale“ suunata-lubada.
Siin punktis küll paigaldamine, aga veel

Arvestada. Supluskohtadesse
paigaldada vajalikud tarvikud ja
rajatised ning korrastada
olemasolevad käimlad.

olulisem on korrashoid.
9.

Tõnu
Hinnosaar

Arengukava lk 20
Investeeringud 2019-2022
11. ....

11. Ebavere
puhkealale uue
vaatetorni
projekteerimine ja
ehitamine vastavalt
projektile.

10.

Tõnu
Hinnosaar

Arengukava lk 18
Investeeringud 2019-2022
12. ....

12. Väike-Maarja
ujula eelprojekti
tellimine ja
tasuvusuuringu
teostamine.

Torn vaateplatvormiga annab olulise
lisaväärtuse Ebavere puhkealale
vallakodanike ja ka külaliste jaoks.
On olnud õnne imetleda vaadet
ümbruskonnale Ebavere mäel puust
tornist ja hiljem ka metalltornist. Ja on
kahju tervest pealekasvanud põlvkonnast,
kel see võimalus ja kogemus puudub.
Numbritega mängimisest 1994. aastal.
Tolleaegsete vallakodanike ja õpilaste
arvust tulenevate külastuskordadega ja
ujula investeeringuvajadusega oli käivitus
ja tööshoid vägagi teostatav.

Mitte arvestada. Ebavere
maastikukaitseala kaitse-eeskirja
(https://www.riigiteataja.ee/akt/120
092016013)
§ 6 p 4 ja § 11 p 3 keelavad Ebavere
MKA sihtkaitsevööndis uute ehitiste
püstitamise.
Mitte arvestada. Arengukava lk 20
punkt 6.1. Väike-Maarja valla
tegevus- ja investeeringute kava
valdkond Loodus- ja elukeskkond
punktis 1 on kirjas, et 2019. aastal
koostatakse hoonete kasutuse ja
rakendamise kava, mis hõlmab
muuhulgas Väike-Maarja
õppekeskuse ja ujula hooneid.
Algataja ei ole lisanud arvestust
kavandatavate muudatustega
kaasnevate väljaminekute ja nende
katteallikate kohta.

11.

Timo Vunder Arengukava lk 21, peatükk
6.1. Väike-Maarja valla - ja
investeeringute kava
valdkond Teed, tänavad ja
ühistransport
2. Inimeste
liikumisvajaduste
kaardistamine ja neist
lähtuvalt ühistranspordi
muutmise ettepanekute
tegemine
ühistranspordikeskusele

Optimeerida RakkeLahu bussiliin.

Bussiliikluse korraldamisel Rakke-Lahu
liinil ei ole arvestatud reaalsete
liikumisvajadustega.

Arvestada. Arengukava lk 21 punkt
6.1. Väike-Maarja valla tegevus- ja
investeeringute kava valdkond Teed,
tänavad ja ühistransport punktis 2 on
kirjas, et inimeste liikumisvajadused
kaardistatakse ja neist lähtuvalt
tehakse ühistranspordikeskusele
ettepanekud ühistranspordi
muutmiseks.

12.

Sven Kesler,
Siim Kesler,
Risto
Prinken,
Allan Alt,
Meelis
Metsallik
(Valimisliit
Terve vald)

Eelarvestrateegia lk 18
„Suuremad
investeeringuobjektid
nimeliselt”

Lisada rida nr 15
Kaasav eelarve ja
järgnevalt
rida 2019 - 10 000
eur
rida 2020 - 15 000
eur
rida 2021 - 20 000
eur
rida 2022 - 25 000
eur

Arvestada osaliselt.
Koalitsioonilepinguga planeeritud
kaasava eelarve osa käsitlev eelnõu
on koos finantsjuhtimise korraga juba
saadetud vallavolikogule
menetlemiseks ning see ei kajastu
enam 2019-2027 arengukavas. Viide
eelarve üldistele tuludele ei anna
piisavat selgust, et oleks võimalik
kaasata täiendavaid katteallikaid.

13.

Sven Kesler,
Siim Kesler,
Risto
Prinken,
Allan Alt,

6.1 VÄIKE-MAARJA VALLA
TEGEVUS- JA
INVESTEERINGUTE KAVA
lk 17

Tõsta Simuna vana
koolimaja katuse
summa 2021.
aastasse tagasi.

Koalitsioonilepingus sätestatud. Seada
eelarvestrateegias sisse kaasava eelarve
põhimõtted, kus investeeringuobjektid
järjestatakse avalikku arvamust
arvestades küsitlustulemuste alusel.
Näiteks küsitluse läbiviimine, kas
eelistada ujula või staadioni ehitamist
Väike-Maarjasse. Eesmärgiks on kaasava
eelarve mahuga jõuda 1%-ni eelarve
omatuludest. Katteallikaks on eelarve
tulud.
Senises arengukavas on planeeritud
investeering 2021. aastaks. Arvestades
katuse reaalset olukorda ja selle jätkuvat
halvenemist, ei ole millegagi põhjendatud
investeeringu edasilükkamine.

Mitte arvestada. Arengukava lk 20
punkt 6.1. Väike-Maarja valla
tegevus- ja investeeringute kava
valdkond Loodus- ja elukeskkond
punktis 1 on kirjas, et 2019. aastal

Meelis
Metsallik
(Valimisliit
Terve vald)

14.

Sven Kesler,
Siim Kesler,
Risto
Prinken,
Allan Alt,
Meelis
Metsallik
(Valimisliit
Terve vald)

Katteallikaks on eelarve tulud.

Turism ja puhkemajandus
lk 29
Juhtimine lk 33-34
ETTEVÕTLUS, TURISM JA
PUHKEMAJANDUS lk 19
Tegevused
7.8 JUHTIMINE lk 34

Turismivaldkonna
arendamine –
vastava spetsialisti
rakendamine ja
võrgustiku rajamine
ning vastava
struktuuriüksuse
moodustamine
vallas, kuhu
koondatakse kõik
turismiobjektid,
kaasa arvatud Kiltsi
loss.

Turismiarendus ei ole võimalik ilma
vastavat võrgustikku loomata.
Eraettevõtjad ei ole selle loomisel
initsiatiivi võtmisest huvitatud, sest neile
on see lisakulu ja pealegi ei oma üksik
ettevõtja nn suurt pilti, mis vallal kindlasti
olemas on. Vald peab turismi
arendamises olema initsiaator ning
koostöös PAIK-ga leidma sobivad
rahastusallikad ja koostööpartnerid. Valla
vastav struktuur ühendaks valla
omanduses olevad avalikud objektid ja
kokkuleppel eraõiguslikud – näiteks
Rakke muuseumi. Kiltsi loss eraldatakse
koolist ja arendatakse tõeliseks
kaardilossiks. Kool jääb heaks partneriks
ja üüriliseks lossi, kuni haridust seal
võimaldatakse. Tänane olukord on koolile
ülejõu käiv ja ebavajalik. Katteallikaks on
eelarve tulud.

koostatakse hoonete kasutuse ja
rakendamise kava, mis hõlmab
muuhulgas ka Simuna koolihoone
vana osa. Avariilise olukorra
tekkimisel saab teha
reservfondist eralduse
ettenägematute kulude katteks
suurema kahju vältimise eesmärgil.
Mitte arvestada. Viide eelarve
üldistele tuludele ei anna piisavat
selgust, et oleks võimalik kaasata
täiendavaid katteallikaid.

15.

Sven Kesler,
Siim Kesler,
Risto
Prinken,
Allan Alt,
Meelis
Metsallik
(Valimisliit
Terve vald)

6 VÄIKE-MAARJA VALLA
TEGEVUSKAVA
Haridus- ja noorsootöö lk
17 Tegevused

4. 5.6. Simuna ja
Kiltsi põhikoolide 6klassilisteks
algkoolideks
ümberkorraldamine
alates 2020. aastast,
Rakke alates 2022.
aastast.

16.

Sven Kesler,
Siim Kesler,
Risto
Prinken,
Allan Alt,
Meelis
Metsallik
(Valimisliit
Terve vald)
Sven Kesler,
Siim Kesler,
Risto

6 VÄIKE-MAARJA VALLA
TEGEVUSKAVA
Haridus- ja noorsootöö lk
17 Tegevused

7. Hariduskapitali
asutamine vallas.

HARIDUS JA
NOORSOOTÖÖ lk 17
SOTSIAALHOOLEKANNE JA

Avalike tasuliste
teenuste
delegeerimine

17.

Suureneb haridusvaldkonna
kuluefektiivsus. Loodud labor
”Värkstuba” on alates 7. klassist
praktiliseks loodusteaduste
omandamiseks Väike-Maarjas olemas.
Kiltsi kool saab täita täies mahus
õppekava. Paraneb Kiltsi ja Rakke õpilaste
võimalus huviringides ja muusikakoolis
osalemiseks. Lahendab ruumikitsikuse
Rakke ja Simuna koolides. Haridustase
vallas ühtlustub. Leevendab õpetajate
puudust ning tugevdab aineõpetuse taset
vallas. Loob täiendava sünergia koolide
koostöös ja juhtimises. Annab võimaluse
paremini õpilasi Väike-Maarja
gümnaasiumiga harjutada, et nad
gümnaasiumisse ka edasi jäädaks.
Eesmärgiks võimaluse andmiseks
kogukonnale annetuste tegemiseks, et
rahastada haridusvaldkonna kitsaskohti ja
motiveerida õpetajaid. Samuti võimalus
koolidel ja vallavalitsusel korraldada
heategevusüritusi kapitali täiendamiseks.

Mitte arvestada. Kiltsi, Rakke ja
Simuna koolid peavad jätkama 9klassiliste põhikoolidena. Õpilaste
arvu prognoos näitab järgnevatel
aastatel 7.-9. klassi õpilaste osakaalu
kasvu. Koolide õpilased õpivad 2018.
aastal kodukoha koolides. Kui
anname signaali, et koolid jäävad 6klassilisteks, tekib oht, et ka 1.-6.
klassi õpilasi hakatakse panema kas
kohe Väike- Maarjasse või väljaspoole
valda ning õpilaste arv hakkab
kahanema.

Kogudused võiksid üle võtta mitmeid
sotsiaalhoolekande ja noorsootöö
ülesandeid, samuti kodanikeühendused

Mitte arvestada. Arengukava lk 20
punkt 6.1. Väike-Maarja valla
tegevus- ja investeeringute kava

Mitte arvestada. Väike-Maarja
vallavalitsus teavitab ettepanekust
haridusasutusi ning
haridusasutustega seotud osapooli
(hoolekogud, vilistlaskogu).

Prinken,
Allan Alt,
Meelis
Metsallik
(Valimisliit
Terve vald)

TERVISHOID
lk 18
ETTEVÕTLUS, TURISM JA
PUHKEMAJANDUS lk 19
KÜLAELU JA
KODANIKUALGATUS
lk 20
KÜLAELU JA
KODANIKUALGATUS lk 22
Tegevused 3.

kodanikeühendustele (näiteks turismi,
noorsootöö ja
sotsiaalhoolekande
valdkonnas).
Kodanikeühenduste
poolt kantud avalike
teenuste kulude
katmine valla
eelarvest kindla
toetusena.

teistes valdkondades elualadel, mis on
kogukonna ja avalike teenuste osas
olulised. Vald toetab Rakke Valla
Hariduse Seltsi muuseumi arendamisel ja
MTÜ Võivere Tuuleveski tegevust F.G.W.
Struve UNESCO objekti jäädvustamisel ja
tutvustamisel. Katteallikaks on eelarve
tulud.

valdkond Külaelu ja kodanikualgatus
punktis 3 on kirjas, et aastal 2019
koostatakse analüüs KOV teenuste
üleandmise kohta MTÜ-dele. Avalike
teenuste delegeerimise eesmärk on
elanikkonnale kvaliteetsema ja
kättesaadavama teenuse tagamine.
Avaliku teenuse delegeerimine ehk
lepinguline üleandmine on olukord,
kus avalik võim annab avaliku
teenuse osutamise üle eraõiguslikule
juriidilisele isikule, säilitades kontrolli
ja vastutuse teenuse pakkumise üle.
Avaliku teenuse üleandmisel peab
avalik võim kohtlema võrdselt kõiki
teenust osutada soovijaid ja lähtuma
seadustest. Avaliku teenuse
delegeerimine ei tähenda
eraõiguslikule juriidilisele isikule
toetuse maksmist, vaid teenuse
ostmist avaliku pakkumise
tulemusena. Teenuse kavandamine ja
elluviimine koostöös üheainsa
pakkujaga on põhjendatud, kui
teenuse üleandmise aeg ja kaasnevad
vahendid on piiratud, kui turul on
vaid üks pakkuja, kui avalikul võimul
on piiratud võimalused teenust ise
osutada või kui teenuse osutamise

18.

Sven Kesler,
Siim Kesler,
Risto
Prinken,
Allan Alt,
Meelis
Metsallik
(Valimisliit
Terve vald)

LOODUS- JA
ELUKESKKOND lk 20
Tegevused 1.
5.7 KÜLAELU JA
KODANIKUALGATUS lk
16

Ujula ja õppekeskuse
edasise
kasutusotstarbe
väljaselgitamine
koos kogukonnaga.

19.

Sven Kesler,
Siim Kesler,
Risto
Prinken,
Allan Alt,
Meelis
Metsallik
(Valimisliit
Terve vald)

7.7 KÜLAELU JA
KODANIKUALGATUS
7.8 JUHTIMINE lk 33

Valla juhtimine on
vaja muuta
avalikkust kaasavaks.

keskkond on ebastabiilne.
Kogukond peab saama kaasa rääkida, mis Arvestada osaliselt. Väike-Maarja
otstarve nimetatud hoonetele tulevikus
vallavalitsus avalikustas arengukava
antakse. Kindlasti peab see olema avalik
kõikides valla raamatukogudes ning
kasutus, lähtuvalt ellu viidud avaliku
kaasas seitsmes erinevas kohas (Triigi,
ruumi arendamise projektist. Täna on
Simuna, Väike-Maarja, Kiltsi, Salla,
hoone kasutus järgnevaks kaheks aastaks Lahu, Rakke) kogukondi arengukava
Rakvere Ametikooli käes ja vallavanem on ja eelarvestrateegia aruteludesse.
ikka seisukohal, et avalikkust ei ole vaja
Vallavalitsus on seni kaasanud ja
otsustusprotsessi kaasata ning müügiga
kaasab ka järgnevatel aastatel
hakatakse tegelema siis, kui ametikool
avalikkust oluliste otsuste tegemisel.
välja kolib. Hoone tulevikku peab
Arengukava tegevuskavas on
kavandama täna. Tuleb: välja töötada
kajastatud 2019. aastal vallale
strateegia; investeeringut ette
kuuluvate hoonete kasutuse ja
valmistada; võimalikud partnerid välja
rakendamise kava väljatöötamine.
sõeluda.
Vallajuhid ja volikogu liikmed peaksid
Mitte arvestada. Vallavalitsuse
regulaarselt (vähemalt 4 korda aastas)
juhtimine on avalikkust kaasav. Juba
kohtuma valla suuremates keskustes
täna on informatsiooni edastamisel
analoogselt arengukava aruteludega
kasutusel igasse postkasti jõudev
avalikkusega ning selgitama poliitikate või tasuta valla infoleht, koduleht,
üksikotsuste vajalikkust ja põhjendatust.
sotsiaalmeedia, 4 korda aastas
toimuvad kohtumised kolmanda
sektori esindajatega, volikogu
istungid on otse ülekantavad,
arengukava ja eelarvestrateegiat
tutvustatakse mitmes kohas üle valla
jne.

20.

21.

22.

Sven Kesler,
Siim Kesler,
Risto
Prinken,
Allan Alt,
Meelis
Metsallik
(Valimisliit
Terve vald)
Sven Kesler,
Siim Kesler,
Risto
Prinken,
Allan Alt,
Meelis
Metsallik
(Valimisliit
Terve vald)
Katrin
Selbak,
Rando
Selbak

LOODUS- JA
ELUKESKKOND lk 21
Investeeringud

Elektrooniline avalik
infoveebileht
ekraanina VäikeMaarja keskväljakule
2019 ja Rakkesse
2020.

Samas infoväljas on võimalik edastada
kogukonnaliikmetele olulist infot,
reklaami ning üle kanda avalik-õigusliku
televisiooni olulisi sündmusi. Katteallikaks
on valla eelarve tulud.

Mitte arvestada. Viide eelarve
üldistele tuludele ei anna piisavat
selgust, et oleks võimalik kaasata
täiendavaid katteallikaid.

7.8 JUHTIMINE lk 33

Rahulolu uuringute
läbiviimine 1 kord
aastas.

Vallavalitsus korraldab kindla metoodika
alusel avaliku arvamuse küsitlusi, mille
tulemused avalikustatakse vallalehes ja
kodulehel.

Arvestada osaliselt. Rahulolu
uuringute läbiviimine üks kord kahe
aasta jooksul viiakse arengukava
tegevuskavasse elukeskkonna
valdkonna alla.

Arengukava lk 20:
„Supluskohtade
korrastamine Äntus,
Kamarikul ja Mäistes
(prügikastide, pinkide ja
riietuskabiinide
paigaldamine)“
Arengukava lk 27: „Vallas
on ka mitmeid erinevaid
ujumiskohti, millest osad
(Kamariku, Äntu tehisjärv,

Lisada parendamist
vajavate
ujumiskohtade
loetellu Selja järv. Lk
20 teksti uus
sõnastus:
„Supluskohtade
korrastamine Äntus,
Kamarikul, Mäistes ja
Seljal (prügikastide,
pinkide ja

Selja järv on Rakke kandi inimeste hulgas
populaarne ujumiskoht sarnaselt
Kamariku ja Äntu tehisjärvega.
Arengukava avalikul arutelul Rakkes
räägiti, et Selja järve ei pakutud
arengukava koostamisel Rakke piirkonnas
parendamist vajavana välja nii palju kui
Kamarikut ja Mäistet ning Selja järv on
RMK omandis. Samas räägiti, et Mäiste
järv on eraomandis ning kui inimesed
ujumiskohta

Arvestada. Selja järv on lisatud
ujumiskohtade loetellu.

23.

Siret
Stoltsen,
Reet
Reimann

Mäiste) vajaksid
mõnevõrra parendamist.“

riietuskabiinide
paigaldamine)“
Lk 27 teksti uus
sõnastus:
„Vallas on ka
mitmeid erinevaid
ujumiskohti, millest
osad (Kamariku,
Äntu tehisjärv,
Mäiste, Selja järv)
vajaksid mõnevõrra
parendamist.“

Arengukava p 5.1.
HARIDUS JA
NOORSOOTÖÖ
Alaeesmärgid:
Kiltsis, Rakkes, Simunas ja
Väike-Maarjas on
üldhariduskoolid.

Kiltsis, Rakkes ja
Simunas on
põhikoolid ja VäikeMaarjas
gümnaasium.

kasutavad, siis vallal on võimalik
ujumiskoha hooldamiseks ja
parendamiseks omanikega kokkuleppeid
sõlmida. Ligi 1000 liikmega kohaliku elu
teemadel arutlemise FB grupis „Heas
Rakkes“ läbiviidud küsitluse tulemused on
28.09.2018 hommiku seisuga järgmised:
Küsimus: Millist ujumiskohta oleks Sinu
meelest vaja eelkõige
korrastada/arendada?
Vastused:
1. Igas neist peaks vähemalt prügikast ja
riietuskabiin olema – 48
2. Kamariku – 18
3. Selja – 18
4. Äntu Valgejärv – 5
5. Mäiste - 1
Ühel vastajal oli võimalik valida mitu
erinevat vastusevarianti, mida paljud
vastajad ka tegid.
Niikaua, kui põhiharidus on kohustuslik,
Arvestada.
peab olema võimalus omandada
põhiharidust kodu lähedal ja algkool ei
ole kooli valikul vanematele motiveeriv,
samuti noortele elukoha valikul . Samas
väärtustavad noored vanemad üha enam
väikeklasse ja -koole.

24.

Siret
Stoltsen,
Reet
Reimann

Arengukava p 5.1.
HARIDUS JA
NOORSOOTÖÖ
Alaeesmärgid:
Huvitegevus ja -haridus on
valikuterohke ja
kättesaadav.
Arengukava p 5.2.
KULTUUR, SPORT JA VABA
AEG
Elanikele on loodud
mitmekülgsed võimalused
huvitegevusteks, need on
järjepidevad ja erinevas
vanuses inimestele
kättesaadavad.

Huvitegevus ja
-haridus on
valikuterohke ja
kättesaadav
kodupiirkonnas
(kooli piirkonnas).

Ennetada probleeme . Laps, kel ei ole
kindlat huvi või kodu toetust, ei sõida
kuhugi ringi osalema. Kodu lähedal
huvitegevuses osalemine tunduvalt
tõenäosem.

Mitte arvestada. Huvitegevuse ja –
hariduse valikuid ning kättesaadavust
tuleb edendada vallas tervikuna, sh
nii kodukohas kui ka kodukoolis,
arvestas ressursside mõistlikku
kasutamist.

25.

Siret
Stoltsen,
Reet
Reimann

Elanikele on loodud
kodupiirkonnas
mitmekülgsed
võimalused
huvitegevusteks,
need on järjepidevad
ja erinevas vanuses
inimestele
kättesaadavad.

Mitte arvestada. Huvitegevuse
mitmekülgsust, järjepidevust ja
kättesaadavust tuleb edendada vallas
tervikuna, samuti arvestada
ressursside mõistlikku kasutamist.

Siret
Stoltsen,
Reet
Reimann

6.1 VÄIKE-MAARJA VALLA
TEGEVUS- JA
INVESTEERINGUTE KAVA
Investeeringud 2019-2022
KULTUUR, SPORT JA VABA
AEG

Lisada rida 12.
Kiltsi rahvamaja
lõplik renoveerimine
koos
raamatukoguga.

Kuna Kiltsi piirkonnas ei ole eriti võimalusi
selleks punktiks, siis on ettepanek
rahvamaja remondi edenedes tuua
rahvamajja mõne ringi tegevus, mis on
kas Väike-Maarja seltsimaja või Rakke
kultuurikeskuse tööplaanis.
Eelkooliealistele, koolilastele ja
täiskasvanutele. Liidab kogukonda. Kui
laps osaleb juba varakult kultuuris, siis
tekib ka harjumus kultuurist osa saada.
Arengukava rahalised vahendid liiguvad
Väike-Maarja kui keskuse suunas.
Järelikult on võimekust. Rahvamaja
ruume saab kasutada
multifunktsionaalselt nii kultuuriks kui
sportimiseks.

26.

27.

Siret
Stoltsen,
Reet

6.1 VÄIKE-MAARJA VALLA
TEGEVUS- JA
INVESTEERINGUTE KAVA

Lisada rida 9.
Vao teeristi-Kiltsi
mõisa tee

Kuna Kiltsi mõis on nii koolimaja kui ka
valla turismiobjekt. Praegune tee on
kitsas ja teekate auklik, siis on tee lastele

Mitte arvestada. Kiltsi rahvamajas
tehakse MTÜ Meie Kiltsi
eestvedamisel renoveerimistöid
2018. aastal. Uued ruumid ja
kaasaegsema küttesüsteemi abil on
võimalik teada saada, kui palju jätkub
tegevust nendesse ruumidesse. Juhul
kui jääb kitsaks, siis tullakse selle
ettepaneku juurde tagasi.
Arvestada teehoiukava koostamisel.
Arengukavas ei tooda nimeliselt välja
teede, tänavate ja platside

28.

Reimann

Investeeringud 2019-2022
TEED, TÄNAVAD JA
ÜHISTRANSPORT

Reet
Reimann

6.1 VÄIKE-MAARJA VALLA
TEGEVUS- JA
INVESTEERINGUTE KAVA
Investeeringud 2019-2022
LOODUS_ JA
ELUKESKKOND

laiendamine koos
uue asfaltkattega.
Lisada rida 10.
Jaama tn lõpust kuni
Kiltsi mõisa teeni uus
kate (nagu Turu ja
Rahvamaja tänav).
Lisada rida 17.
Põltsamaa jõe ja
jõeäärse
korrastamine.

liiklemiseks ohtlik ja turistide ees
piinlikkust tekitav. Nn. kasealleel katkiste
ja haigete puude mahavõtmine on
jooksev kulu. Teede rahastusest.

investeeringuid.

Teostada KIK toetusega.

Mitte arvestada. Põltsamaa jõe äärne
maa-ala kuulub eraomanikele või on
riigimaa. Munitsipaalmaad Põltsamaa
jõe ääres ei ole. SA KIK toetab
siseveekogude tervendamist ja
korrashoidu, kui tegevus on suunatud
veekogu seisundi muutmiseks heaks
või väga heaks, st veekogu siseseid
hooldustöid. Lihtsalt jõe kallaste
hooldamistöid SA KIK ei toeta.

