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1. SISSEJUHATUS 
 

Valla arengukava on valla eluvaldkondade arengueesmärke ja nende saavutamist kavandav 
dokument. 
 
Tegevuskavas esitatud valdkonnad on järgmised: 
 

Valdkond Investeeringud/tegevused 

Valdkond 1. Loodus- ja elukeskkond Investeeringud 

Valdkond 2. Haridus Tegevused 

Valdkond 3. Ettevõtlus Tegevused 

Valdkond 4. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid Tegevused 

Valdkond 5. Kultuur ja sport Tegevused 

Valdkond 6. Kodanikualgatus Tegevused 

Valdkond 7. Juhtimine Tegevused 

Tabel 1. Arengukava valdkonnad. 
 
 

2. VÄIKE-MAARJA VALLA STRATEEGILISE ARENDAMISE MUDEL 
 

2.1. VÄIKE-MAARJA VALLA VISIOON 
 
Valla tunnuslause:  VAIMU JA VÄEGA 
 
Aastal 2021 on Väike-Maarja vald:  
1. Turvaline ja heakorrastatud.  
2. Aktiivse ja stabiilse elanikkonnaga.  
3. Kodanikualgatust edendav.  
4. Peresid ja lapsi väärtustav.  
5. Mitmekesise ettevõtlusega ja kaasaegse infrastruktuuriga.  
6. Elukestvat õpet väärtustav ning mitmekülgsete õppimisvõimalustega.  
7. Mitmekesiseid vaba aja veetmise võimalusi pakkuv.  
8. Sihipäraselt planeeritud territooriumiga.  
9. Koostööle ja ühistegevusele tuginev.  
10. Hästi säilitatud paikkonna kultuuripärandiga. 
11. Aktiivse külaeluga.  
12. Pandivere koostööpiirkonda integreeruv.  
 

2.2. VALLA ARENDAMISE PÕHIMÕTTED 
 
Vallaorganisatsiooni tegevust läbivad põhimõtted ja väärtused: 

 Avatus 

 Initsiatiivi ja omaalgatuse toetamine 

 Inimeste tunnustamine ja motiveerimine  

 Otsuste ja tegevuste avalikustamine ja läbipaistvus 

 Arengute planeerimisel valla kui terviku nägemine 
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3. VÄIKE-MAARJA VALLA HETKEOLUKORD  
 

3.1. RAHVASTIK JA ASUSTUS 

Rahvaarv 
Rahvastikuregistri andmetel elas seisuga 01.01.2017 Väike-Maarja vallas 4486 inimest. 
 

 
Joonis 1. Väike-Maarja valla rahvaarv aastatel 2006-2017 (Allikas: Rahvastikuregister). 
 
Kõige rohkem on vallas 01.01.2017 seisuga tööealisi elanikke vanuses 19-64 (2691 inimest ehk osakaal 
kogurahvastikust ca 60%), järgnevad pensioniealised (65+) (982 inimest ehk osakaal ca 22%) ning 
lapsed ja noored vanuses kuni 18. eluaastani (813 inimest ehk osakaal ca 18%). 
 

 
Joonis 2. Väike-Maarja valla rahvastik vanusegrupiti aastatel 2006-2017 (Allikas: Rahvastikuregister). 
 
5-aastaste vanusegruppide kaupa vaadeldes elab Väike-Maarja vallas osakaalult kõige enam inimesi 
vanuses 55–64. Kõige arvukamad vanusegrupid on meestel aga 25-29 (4,4% elanikest) ja naistel 55-59 
(3,6% elanikest). Vanusegruppides 0–55 valitseb meeste arvuline ülekaal (välja arvatud 0-4 aastaste 
hulgas). Alates 60-aastastest elanikest ületavad naiste arvud meeste arve. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

lapsed (kuni 6a) 352 334 317 333 341 341 324 316 300 282 289 285

lapsed (kuni 7...18a) 894 829 764 690 651 607 589 574 546 527 533 528

tööealised 3371 3339 3312 3259 3222 3193 3132 3043 2918 2818 2759 2691

pensionärid 901 916 920 926 921 915 916 937 936 944 960 982

KOKKU 5518 5418 5313 5208 5135 5056 4961 4870 4700 4571 4541 4486

5518 5418 5313 5208 5135 5056 4961 4870 4700 4571 4541 4486
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Joonis 3. Väike-Maarja valla elanike soolis-vanuseline jaotus 01.01.2016 (Allikas: Statistikaamet). 
 
Rahvastiku keskmine tihedus vallas on ca 10 inimest km2 kohta. Suurima elanike arvuga asula on Väike-
Maarja alevik, järgnevad Simuna alevik, Vao küla ja Kiltsi alevik. 2011. aastal lisandus valla külade 
loetellu uus küla oma ajaloolise nimega – Sandimetsa küla, kus elab kümmekond inimest. 
 

KOV taseme aadressiga 9 Kärsa 14 Rastla  36 

Aavere 3 Käru 84 Simuna 425 

Aburi 52 Liivaküla 74 Sandimetsa 12 

Avanduse 85 Määri 63 Triigi 275 

Avispea 101 Müüriku 66 Uuemõisa 20 

Ebavere 139 Nadalama 22 Vao 332 

Eipri 91 Nõmme 15 Varangu 19 

Hirla 40 Orguse 30 Vorsti 16 

Imukvere 14 Pandivere 110 Võivere 45 

Kiltsi 219 Pikevere 73 Väike-Maarja 1615 

Koonu 69 Pudivere 30 Äntu 51 

Kurtna 33 Raeküla 38 Ärina 56 

Kännuküla 56 Raigu 30   

Tabel 2. Väike-Maarja valla elanikud alevike ja külade kaupa 01.01.2017 (Allikas: Rahvastikuregister). 
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Loomulik iive  
Väike-Maarja valla rahvastikku iseloomustab negatiivne loomulik iive. Sündide arv on viimastel aastatel 
mõnevõrra kasvanud, kuid samuti on kasvanud surmade arv, mille tulemusena on loomulik iive olnud 
jätkuvalt negatiivne. Loomulik iive oli peaaegu tasakaalus 2010. aastal, kuid elanikkonna vanuselisest 
osakaalust lähtuvalt on järgnevatel aastatel olnud loomulik iive negatiivne.  
  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sünnid 64 52 54 37 52 45 39 47 41 

Surmad 74 79 57 57 68 84 70 69 72 

Loomulik iive -10 -27 -3 -20 -16 -39 -31 -22 -31 

Tabel 3.  Väike-Maarja valla loomuliku iibe struktuur aastatel 2008-2016 (Allikas: Rahvastikuregister). 
 

Järeldused 
Rahvastiku arv ja omadused ning nende muutumine on esmased tegurid valla kui omavalitsusüksuse 
majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaseisundi analüüsimisel, pikemaajalise tegevuse kavandamisel 
ning eelistus- ja arengusuundade valikul. Rahvastiku trendid sõltuvad laiemalt kogu riigi 
sotsiaalmajanduslikust olukorrast ning on keskvalitsuse mõjutada. Omavalitsuse peamiseks 
eesmärgiks on luua soodne ja atraktiivne elukeskkond, kus inimesed soovivad oma püsiva kodu luua ja 
ettevõtjad investeerida ettevõtluse mitmekesistamisse ning ka olemasolevate ettevõtete 
tegevustesse. Kindlasti on olemas korrelatsioon töökohtade ja elanikkonna arvu vahel. Omavalitsuse 
käsutuses on suhteliselt vähe võimalusi jõuliseks rahvastikupoliitika teostamiseks. Sünnitoetused, 
haridusvõrgustiku kvaliteet ja kättesaadavus, vaba aja veetmise võimaluste parendamine erinevatele 
sihtgruppidele ning elukeskkonna turundamine jms avaldavad küll oma mõju, kuid teisest küljest on 
Väike-Maarja valla piirkond seotud üldiste rahvastiku trendidega (linnastumine, ääremaade 
elanikkonna vananemine). Linnastumise trend on küll vähenemas, kuid negatiivne loomulik iive 
avaldab jätkuvalt mõju elanike arvule.   
 

3.2. ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE 
 
Väike-Maarja valla ettevõtlusvaldkondadeks on taime- ja loomakasvatus, kaubavedu, ehitus, 
saematerjali tootmine, masinate ja seadmete remont, kaubandus ja teenindus. Ettevõtluse aktiivsuse 
näitaja on Väike-Maarja vallas 87 ettevõtet 1000 elaniku kohta, arvestades kõiki aktiivselt tegutsevaid 
äriühinguid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid.  
 

Aktsiaselts 5 

Füüsilisest isikust ettevõtja 159 

Osaühing 275 

Mittetulundusühing 74 

Tulundusühistu 3 

Täisühing 2 

Usaldusühing 2 

Kokku: 520 

Tabel 4. Väike-Maarja valla ettevõtete jaotus õigusliku vormi järgi seisuga 01.01.2016 (Allikas: 
Äriregister). 
 
Äriregistri andmetel registreeriti Väike-Maarja vallas 2015. aastal  38 osaühingut ja 6 
mittetulundusühingut. 
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Ajalooliselt on tänase päevani Väike-Maarja valla tähtsaim majandusharu põllumajandus ja 
metsandus. Teisel kohal on kaubandus ja kolmandal töötlev tööstus. Ettevõtete tegevusalade jaotus 
on aastate võrdluses jäänud samaks, uusi ettevõtteid on lisandunud peaaegu kõigi 
tegevusvaldkondade lõikes. 
 

 
Joonis 4. Väike-Maarja valla ettevõtete tegevusalad aastate lõikes (Allikas: Statistikaamet). 
 
Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu oli 2016. aastal 931 eurot (sh. meestel 1032 eurot ja naistel 810 
eurot)  ning brutotulusaajate keskmine arv 2016. aastal kalendrikuus oli 1638. 
 
Väike-Maarja vallas registreeritud ettevõtetest on kohalikele elanikele suurim tööandja Baltic Log 
Cabins OÜ, järgnevad AS Antaares, Ebavere Graanul OÜ, AS Vireen, AS Pandivere Ehitus, OÜ Joosand 
ja OÜ Reinpaul. 
 
Väike-Maarja vald omab 100% osalust äriühingus OÜ Pandivere Vesi ja OÜ Väike-Maarja Tervisekeskus. 
AS-s Narva-Jõesuu Sanatoorium  on osalus 0,0571% ja AS-s Värska Sanatoorium 0,1389%.  
Väike-Maarja valla liikmelisusega mittetulundusühingud: 
• Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, registrikood 80197361 
• MTÜ PAIK, registrikood 80236219 
• MTÜ Roheline Paik, registrikood 80250202 
• MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus, registrikood 80258178 
• Eesti Mõisakoolide ühendus, registrikood 80189141 
• MTÜ Rakvere Haigla, registrikood 80008381 
Info valla ettevõtlusvõimalustest on huvigruppidele kättesaadav valla kodulehe kaudu. Koostöös 
Lääne-Viru Arenduskeskusega ja MTÜga PAIK toimub ettevõtjate nõustamine ja teavitamine.  
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Väike-Maarja valla ettevõtlusalad ja võimalused 
1. Kaarma ettevõtluspiirkond 

Pindala (üldpind): 75 ha  
Elekter: olemas alajaamad, elektrivõimsus käesoleval hetkel piisav  
Side: olemas sidekaabel. Võimalik liituda VDSL, ADSL, osaliselt ka fiiberoptilise lahendusega ning 
erinevate traadita lahendustega (WiMax, WiFi, mobiilne side). 
Vesi ja kanalisatsioon: rajatud  ühisveevärk ja kanalisatsioon 
Gaas: olemas gaasitrass  
Juurdepääsuteed: väga head juurdepääsud kahest küljest, olemas (asfalt) Rakvere-Tartu maantee 
vahetus läheduses (vahemaad: Tallinn 110 km, Tartu 100 km ja Kunda 70km) 
Planeering: 13 ha kohta detailplaneering koostatud 
Piirangud: Asub Väike-Maarja aleviku vahetus läheduses (ca 3 km) ning Ebavere maastikukaitseala 
läheduses. Piirneb elamu- ja maatulundusmaaga. Üldplaneeringu järgi ei ole lubatud 
loomakasvatusvaldkonnaga seotud ettevõtlus. 
Naaberobjektid: elamud, maatulundusmaa 
 

2. Tehno ettevõtluspiirkond 
Pindala (üldpind): 9,9 ha  
Elekter: olemas  
Side: olemas sidekaabel. Võimalik liituda VDSL, ADSL, osaliselt ka fiiberoptilise lahendusega ning 
erinevate traadita lahendustega (WiMax, WiFi, mobiilne side). 
Vesi ja kanalisatsioon: rajatud  ühisveevärk ja kanalisatsioon 
Gaas: puudub  
Juurdepääsuteed: väga hea juurdepääs riigimaanteelt, olemas (asfalt) Rakvere-Tartu maantee vahetus 
läheduses (vahemaad: Tallinn 110 km, Tartu 100 km ja Kunda 70km) 
Planeering: detailplaneering kehtestatud 
Piirangud: korterelamute, kalmistu ja Väike-Maarja Gümnaasiumi algkooli maja vahetu lähedus seab 
piiranguid.  
Naaberobjektid: korterelamud, kalmistu, Väike-Maarja Gümnaasiumi algkooli maja 
 
Väljapakutavad objektid:  

1) Tehno tn 9 (angaar-töökoda) 
2) Tamsalu mnt 1a 

 
Valla elanike tööhõivet iseloomustab sõltuvus kohalikest suurematest tööandjatest, mõningal määral 
seotus Rakvere linnas asuvate töökohtadega. Seoses Eestis majanduskliima halvenemisega 2009. 
aastal hakkas senini madalal püsinud töötuse määr kasvama. Registreeritud töötuid oli Väike-Maarja 
vallas aasta keskmisena kõige rohkem 2010. aastal, mil töötuna oli arvele võetud 258 inimest. 2011. 
aastal vähenes töötute arv 215-le. Eesti Töötukassa andmetel oli 2017. a jaanuaris Väike-Maarja vallas 
registreeritud töötuid 98 ja 2016. a aprillis 81. 
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Joonis 5. Registreeritud töötute arv kalendrikuude kaupa Väike-Maarja vallas aastatel 2008-2016. 
Arvuliselt tabelis 2008-2016 jaanuar, märts, juuli ja oktoober töötute arvud. (Allikas: Eesti Töötukassa). 
 

Järeldused 
Seoses Euroopa üldiste majandustrendidega on toimunud muutused nii majanduses kui ka 
ettevõtluses ning see on mõjutanud nii Eestit kui ka Väike-Maarja valda. Samas on üldine 
ettevõtlusaktiivsus vallas püsinud hea, selle üheks põhjuseks on ettevõtluse mitmekesisus. 
Majanduselu edendamiseks on piirkond avatud väljastpoolt tulevatele investeeringutele ning 
toetatakse kohalike ettevõtete laienemist. Oluline on teha koostööd riiklike, Lääne-Viru maakonna ja 
PAIK piirkonna ettevõtluse arendamise tugistruktuuridega alustavate ja tegutsevate ettevõtjate 
järjepideval nõustamisel ja teavitamisel. Jätkuvalt tuleb pöörata tähelepanu töötuks jäänud elanikele 
mitmekülgse abi ja toetuse pakkumisele, selgitada välja abivajadus, kaasata võimalusel kõiki 
koostööpartnereid ning rahastamisvõimalusi. Väike-Maarja vald sarnaneb suurematest 
linnapiirkondadest kaugemale jäävatele piirkondadele ning sellepärast on tööjõu, loodus- ja ajaloolis-
kultuuriliste ressursside kasutuselevõtt ettevõtluse arendamisel olulise tähtsusega. Oluline on 
alustavate ettevõtjate toetamine, kohalike ettevõtjate toodete ja teenuste tutvustamine ning 
turismiettevõtjate koostöövõrgustiku loomine koostöös MTÜga PAIK. 
 
 

3.3. MAAKASUTUS, TEHNILINE INFRASTRUKTUUR JA KESKKONNAKAITSE 

Maakasutuse struktuur, ruumiline areng 
Väike-Maarja valla kui haldusüksuse pindala on 45 776 ha, sellest 01.06.2017 seisuga katastris 
registreeritud maad 45 570 ha (katastris registreeritud maa osatähtsus 99,5%). Katastris registreeritud 
maast riigimaad (13 930 ha) moodustavad ligikaudu 30,6%, munitsipaalomandis on 355 ha ehk 0,8% 
ning eraomandis on kokku 68,6% katastris registreeritud maast. Reformimata maad on 206 ha ehk 
0,5% kogu valla territooriumist. 
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Aasta Väljastatud 

ehitusload/ehitusteatised 

Väljastatud 

kasutusload/kasutusteatised 

2009 10 13 

2010 48 17 

2011 52 32 

2012 61 65 

2013 44 47 

2014 38 47 

2015 53/10 44/13 

2016 32/16 16/9 

Tabel 5. Ülevaade planeerimisest ja ehitamisest Väike-Maarja vallas aastatel 2009-2016 (Allikas: 
Väike-Maarja valla ehitus- ja planeerimisosakond). 
 
2017. aasta viie kuuga on vald väljastanud 18 ehitusluba ja 8 ehitusteatist ning 4 kasutusluba ja 1 
kasutusteatist. Teemaplaneeringuid vallas kehtestatud ei ole. Vallas on kehtestatud 24 
detailplaneeringut, millest vaid kahega tehti ettepanek üldplaneeringu (kehtestatud 26.11.2008) 
muutmiseks – Väike-Maarja alevikus Pikk tn 22 ja 22a maa-alale koostatud detailplaneering ning  
Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi tn 1, Ravi tn 1b katastriüksuste maa-alale ja osaliselt 22 Rakvere - 
Väike-Maarja - Vägeva tee katastriüksuse maa-alale koostatud detailplaneering. 

Teed, tänavad, tänavavalgustus 
Kohalike teede ja tänavate kogupikkus on 275 km, sellest ca 88% moodustavad kohalikud teed  
(243 km valla ja avalikus kasutuses erateid). Asfaltkattega teede pikkus on 26 km, sellest 9 km on 
tänavad. Mitmete omavalitsusele kuuluvate asfaltkattega teede ja tänavate  asfaltkate pärineb  
1980-ndatest aastatest Väike-Maarja kolhoosi ajast ning on praeguseks amortiseerunud. 
Stabiliseeritud kattega teede pikkus on vallas 11,3 km.  
 
Kõnniteedega tänavate pikkus on 1,7 km. Vallas on üks kergliiklustee Väike-Maarjast Kiltsi 
kogupikkusega 6,3 km, mille 3 km pikkune lõik Ebaverest Kiltsi raudteeni valmis 2016. aastal. 
Valgustatud vallatänavaid on 24 km pikkuses. Vallal on 3 silda. Üldkasutatavaid parklaid on vallas kokku 
12: Väike-Maarja alevikus 9, Simuna alevikus 2 ja Triigi külas 1. 
 
Lisaks kohalikele teedele läbivad omavalitsust riigi tugiteed, mis moodustavad kokku ligikaudu 71 km, 
suuremad neist on Rakvere – Vägeva, Väike-Maarja – Tamsalu, Väike-Maarja – Simuna. 
 
Väike-Maarja aleviku keskosa väljaehitamiseks on Kamp Arhitektid OÜ poolt 2014. aastal koostatud 
eskiisprojekt. Eskiisprojekt oli lähtealuseks ehitusprojektidele, mille alusel esitati taotlus EAS-le 
„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise“ toetusmeetmesse. Projekti eesmärgiks on parandada 
juurdepääse äriettevõtetele ja asutustele, suurendamaks piirkonnas tööhõivet ja ettevõtlusvõimalusi. 
2016. aastal saadi EAS-lt positiivne rahastamisotsus. Projekti teostaja selgitati välja avatud 
hankemenetluse abil. Paralleelselt aleviku avaliku ruumi väljaarendamise projektiga tegeleb 
omavalitsus Georg Lurichi monumendi rajamisega legendaarse suurkuju mälestuse jäädvustamiseks. 

Ühistransport 
Väike-Maarja, Simuna ja Kiltsi alevikest on regulaarne bussiühendus Rakvere linna ja naabervaldadega, 
lisaks läbib Väike-Maarja alevikku ja valda Rakvere-Tartu bussiliin ning Rakvere-Pärnu bussiliin. 
Õppeaasta kestel tagavad õpilaste ja kohalike elanike transpordi õpilasliinid, mida teenindavad 
M.K.ReisX OÜ ja GoBus AS.  
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Üha olulisemaks on muutunud reisirongide kasutamine elanike liikumiseks Tallinnasse ja Tartusse. 
Selleks on võimalik kasutada nii Kiltsi kui ka Tamsalu raudteejaama. 

Elamumajandus 
Väike-Maarja ja Simuna alevikes, Triigi ja Vao külades leidub palju mitmekorterilisi korterelamuid, mis 
1990-ndate aastate esimesel poolel erastati korterite kaupa senistele üürnikele.  
 

Asustusüksus Kortermajade arv 

Väike-Maarja alevik 49 

Simuna alevik 12 

Kiltsi alevik 4 

Aburi küla 2 

Koonu küla 1 

Ärina küla 1 

Pandivere küla 5 

Käru küla 1 

Eipri küla 1 

Kurtna küla 1 

Triigi küla 9 

Avispea küla 2 

Ebavere küla 2 

Vao küla 9 

Liivaküla küla 2 

Pikevere küla 2 

Aavere küla 2 

KOKKU: 105 

Tabel 6. Kortermajade arv Väike-Maarja vallas seisuga 01.01.2017 (Allikas: valla ehitus- ja 
planeerimisosakond). 
 
Omavalitsuse omandis on 2017. a juunikuu seisuga 65 korterit 36-s erinevas elamus. Nendest 8 on 
ametikorterid, 46 sotsiaalkorterid, 11 on kasutusel kinnisvarainvesteeringutena. Kiltsi alevikus 
kasutuseta seisnud korterelamu (raudteejaama vastas) lammutati 2015. aasta suvel ning kinnistu 
heakorrastati. 2016. aasta suvel lammutati Käru tee 1 Simuna alevikus 4 lagunenud hoonet. 2017. aasta 
kevadel lammutati Pikk tn 5, Simuna alevikus vana töökoda. 

Soojavarustus 
Vallas on tsentraalse soojusega varustatud kolm asulat – Väike-Maarja alevik, Triigi ja Vao küla, 
kaugküttevõrgu kogupikkus on 4104 meetrit: 

 Väike-Maarja aleviku köetav kogukubatuur on ca 170 000 m3, kaugküttevõrgu pikkus on 3040 m. 
Väike-Maarja alevikku varustab soojusega Adven Eesti AS. Tarbijatest ligikaudu 40% on valla 
objektid, 20% riigiasutused ja 40% elanikud. Aastane soojatarbimine on ca 10 000 MWh. 
Tsentraalne soojaveevarustus puudub.  

 Vao küla varustab soojusega Väike-Maarja Valla Kommunaal (vallavalitsuse allasutus). Köetav 
kubatuur on ca 20 000 m3 ja kaugküttevõrgu pikkus on 650 m. Aastane toodetav soojakogus on 
900 MWh. Kütteks kasutatakse halupuid. Tsentraalne sooja veega varustamine puudub. 
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 Triigi küla varustab soojusenergiaga Väike-Maarja Valla Kommunaal (vallavalitsuse allasutus). 
Köetav kubatuur on ca 27 000 m3 ja kaugküttevõrgu pikkus on 414 m. Aastane toodetav soojakogus 
on ligikaudu 1200 MWh. Kasutatav kütus on hakkepuit. Lisaks elanikkonnale varustab katlamaja 
soojaga valla objekte – ca 40 %.  

 Simuna alevikus lõpetati kaugküte 1995. aastal. 
 
Munitsipaalobjektid, kus kasutatakse lokaalkatlamaja, on järgmised: 

 Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside maja – saepurugraanulid (pelletid); 

 Kiltsi põhikool – saepurugraanulid (pelletid); 

 Simuna rahvamaja – tahkekütus (küttepuud); 

 Ebavere Tervisespordi keskus - saepurugraanulid (pelletid); 

 Simuna kool ja võimla - saepurugraanulid (pelletid). 
 
Eramajasid köetakse põhiliselt küttepuudega, vähemal määral turbabriketi, kivisöe, pelletite, elektri ja 
kütteõliga. Eramajades on sagenenud traditsiooniliste kütteliikide asendamine maaküttekollektorite ja 
õhksoojuspumpadega. 

Veevarustus ja heitveed 
Väike-Maarja valla veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide operaatoriks on 100% valla omanduses 
olev OÜ Pandivere Vesi. Ühisveevärgivõrgu kogupikkus on 37 km ja ühiskanalisatsioonivõrgu 
kogupikkus on 38,1 km. Väike-Maarja reoveepuhasti tootlus on 1000 m3/ööpäevas, Simuna ja Vao 
reoveepuhasti tootlus on mõlema puhul 50 m3/ööpäevas. 
 
Tsentraliseeritud veevarustus on Väike-Maarja alevikus, Triigi külas, Kiltsi mõisas, Kiltsi alevikus, 
Simuna alevikus  Aburi, Pandivere ja Vao külades (teenuse pakkuja OÜ Pandivere Vesi). 
 
Mitmetele suurematele tööstustele ja suurfarmidele tagavad veevarustuse ettevõtete poolt ise rajatud 
pumbamajad. Ka hajaasustuses olevatel taludel ja eramajadel on oma puur- või salvkaevud. 
 
Tsentraliseeritud kanalisatsioon on Väike-Maarja alevikus, Triigi külas, Kiltsi mõisas, Kiltsi alevikus ja 
Simuna alevikus ning Vao külas (operaator OÜ Pandivere Vesi). Talud, suurfarmid ja eramud kasutavad 
lokaalseid kogumiskaeve. 
 
 Sadevete kanalisatsioon on osaliselt välja ehitatud ainult Väike-Maarja alevikus. 

Jäätmekäitlus 
Olmejäätmete kogumise ja transpordiga tegeleb Väike-Maarja vallas alates 1. maist 2016  
Ragn-Sells AS, kes võitis vastava avatud hanke. Väike-Maarja vald on koos Pandivere piirkonna teiste 
omavalitsustega loonud MTÜ Roheline Paik, mille vahendusel korraldatakse olmejäätmete kogumist 
ja transporti kõigi nelja omavalituse territooriumitel. Korraldatud jäätmeveoga on liitunud 88% 
majapidamistest, samuti valla territooriumil paiknevad olmejäätmeid omavad ettevõtted. 
Kompleksluba omavad suurettevõtted OÜ Müüriku Farmer, AS Vao Agro, OÜ Triigi Farmer,  
SF Pandivere OÜ ja AS Vireen tegelevad oma jäätmete käitlemisega ise.  
 
Väike-Maarja ja Simuna alevike jäätmejaamadesse saavad elanikud tasuta ära anda ohtlikke jäätmeid, 
vanapaberit ja pappi, pakendijäätmeid, olmeelektroonikat, metallijäätmeid, suuremõõtmelisi 
jäätmeid, klaasijäätmeid, vanu rehve. Ehitusjäätmete vastuvõtt on tasuline. Lisaks jäätmejaamadele 
rajati 2014. aastal nii Simunasse kui ka Väike-Maarjasse Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
kaastoetusega vastuvõtuplatsid bioloogiliselt lagunevatele jäätmetele. 
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Valla territooriumil Ebavere külas töötab riikliku tähtsusega ja kogu Eestit teenindav loomsete 
jäätmete käitlemise tehas (AS Vireen), mis tegeleb eri ja kõrge riskiastmega loomsete jäätmete 
käitlemisega. Tehase töötlemise koormuseks on planeeritud 10 000 t loomseid jäätmeid aastas. 
Tooraine kogutakse lihakombinaatidest (eri ja kõrge riskiastmega loomsed jäätmed), suurematest 
farmidest (surnud loomad) ja talumajapidamistest (surnud loomad). 

Looduskaitse 
Väike-Maarja valla territooriumil asuvad looduskaitse alused alad: 

 3 looduskaitseala: Äntu maastikukaitseala (430 ha), Varangu looduskaitseala (104 ha) ja Ebavere 
maastikukaitseala (47 ha),  

 9 parki: Varangu looduskaitseala (72 ha), Kiltsi park, Avanduse mõisapark, Varangu park, Triigi park, 
Aavere park, Äntu park, Pudivere park ja Simuna parkmets,  

 8 kaitstavat looduse üksikobjekti: Väljaotsa allikad, Simuna katkuallikas, Lindrehti allikas, Varangu 
Siniallikad, Järvepera pärnad, Vao lehis, Määri kaseallee ja Koonu pargi põlispuud, 

 6 Natura 2000 ala: Äntu, Varangu, Ebavere, Ilmandu, Haavakannu ja Jäola.  
 
Väike-Maarja vald asub Pandivere Riiklikul Veekaitsealal ning Pandivere ja Adavere-Põltsamaa 
nitraaditundlikul alal, kus põhjavesi on reostuse eest looduslikult kaitsmata (arvukatel karsti- ja 
õhukese pinnakattega aladel) või nõrgalt kaitstud. Seega on siinne piirkond äärmiselt tundlik aktiivsele 
põllumajandusele ja inimelutegevusele (näiteks reo- ja heitvete kogumine). 

Heakord 
Vallal on hooldatavaid haljasalasid ligikaudu 60 ha. 
 
Üldkasutatavad haljasalad on järgmised: 

 haljasalad (pargid, haljakud, tänavahaljastus) – 26 ha; 

 kalmistud – 16 ha. 
 
Erikasutusega haljasalad on järgmised: 

 haridusasutused (koolid, lasteaiad) – 16 ha; 

 tervishoiuasutused – 2 ha; 

 kultuuri- ja spordiasutused – 6 ha. 
 
Üldkasutatavad mänguväljakud on rajatud Vao külas, Triigi külas ning Simuna ja Väike-Maarja alevikus. 
 
Vallas on neli kalmistut – Väike-Maarja 2 kalmistut, Simuna kalmistu ning Avispea kalmistu. Väike-
Maarja kalmistute ja Simuna kalmistu heakorra tegevusi koordineerivad kalmistumeistrid.  Kalmistud 
on kaardistatud ning 1999. aasta jaanuarist toimub Väike-Maarja aleviku kalmistute ja 2006. aastast 
Simuna kalmistu hauaplatside registreerimine. Kasutusel on kalmistute digitaalne register. Väike-
Maarja kalmistutel kogutakse kõdunevaid ja mittekõdunevaid jäätmeid eraldi. Kõdunevad jäätmed 
kogutakse hunnikutesse ja viiakse ära 3-5 korda aastas, kuid lahtiste hunnikute olemasolu kalmistute 
äärealadel ei ole esteetiline vaatepilt. Mittekõdunevad jäätmed kogutakse täna 
kogumiskonteineritesse ning neid konteinereid tühjendab graafiku alusel Ragn-Sells AS. Kalmistute 
äärealade üldilme parandamiseks kavandame 2018. aastal kalmistutele juurde tuua konteinereid ning 
suunata kõik kalmistujäätmed kinnistesse konteineritesse.  
 

Järeldused 
Maareform on Väike-Maarja vallas peaaegu lõpetatud, reformimata maa osakaal kogu valla 
territooriumist on ligikaudu 0,5 % (206 ha).  
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Regulaarne bussiühendus suuremate keskustega on kohalikele elanikele tagatud. Lisaks on aktiivses 
kasutuses rongiühendused Tartu ja Tallinna suunal. 
 
Kehtiv üldplaneering toetab piirkonna terviklikku arengut. Valla üldplaneering on ajakohane ning selle 
edasine elluviimine võimaldab tasakaalustatult jätkata valla ruumilist arengut. Üldplaneering annab 
kohaliku omavalitsusüksuse elanikele, ettevõtjatele ja teistele huvilistele piisavalt teavet maakasutuse 
ja ehitustegevuse võimaluste kohta. Üldplaneering järgib säästva arengu põhimõtteid, üldplaneeringus 
kavandatavad tegevused on positiivse mõjuga majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja 
looduskeskkonnale. Valla teed ja tänavad vajavad senisest suuremat rahastamist sellisel määral, mida 
hetkeolud ei võimalda. 
 
Väike-Maarja alevik on varustatud tsentraalse soojuse, veevarustuse ja kanalisatsiooniga. Simuna 
alevikus, Triigi ja Vao külas on toimiv ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem. Ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonisüsteemi alade laienemisel tuleb analüüsida vajalike kulude majanduslikku tasuvust. 
Tsentraalsete küttesüsteemide olukord vajab kaasajastamist nii Triigis (eelkõige trassid) kui ka Vaos 
(katlamaja ja trassid). Vao küla puhul on mõistlik kaaluda ka tsentraalse kütte asendamist lokaalsete 
kütteallikatega. 
 
Jäätmekäitlus vallas on aasta-aastalt paranenud. Selle on taganud korraldatud olmejäätmete, ohtlike, 
bioloogiliste ja suuremõõtmeliste jäätmete kogumine. Rajatud on Väike-Maarja alevikusse kaks 
jäätmemaja ning jäätmejaamade juurde on loodud aia- ja pargijäätmete kogumisplatsid.  
 

3.4. SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR: HARIDUS, TERVIS, VABA AEG JA 
SOTSIAALNE KAITSE 

Haridus 
Väike-Maarja Lasteaed töötab alates aastast 1951. Lasteaia hoone on ehitatud 1983. aastal ning seda 
on erinevatel aastatel renoveeritud. Lasteaias on 8 rühma, neist  üks alates 2000. aastast Kiltsi mõisas. 
Lasteaia hoones asub ka väikelaste jaoks kohaldatud ujula, mis võimaldab korraldada lastele ujumise 
algõpet. Alates 2005. aastast töötab Simuna Koolis 2 lasteaia rühma. 
 

Lapsed 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Väike-Maarja Lasteaed 143 139 139 144 134 130 130 

s.h Kiltsi liitrühm 20 20 20 17 15 15 15 

Simuna Kooli lasteaed 43 47 56 56 56 56 56 

KOKKU: 186 186 195 200 190 186 186 

Tabel 7. Laste arvu prognoos valla lasteaedades aastani 2021 (Allikas: valla haridus- ja 
kultuuriosakond). 
 
Väike-Maarja vallas on kolm üldhariduskooli: 

 Väike-Maarja Gümnaasium tegutseb kahes õppehoones: peamajas ja algklasside majas, mis on 
mõlemad rekonstrueeritud. Töid tehti peahoones 2010 ja algklasside majas 2011. 

 Kiltsi Põhikool tegutseb ajaloolises Kiltsi mõisahoones. Hoone rekonstrueeriti aastatel 2008-2010  
Norra/EMP finantsmehhanismi toel. Rekonstrueerimise käigus on arvestatud kõikide 
muinsuskaitsenõuetega. Kool on renoveeritud ruumide näol saanud juurde soklikorruse 
võimlemisruumid, keskaegse keldri näituseruumid, I korruse õppeköögi, garderoobi, II korruse 
kolm klassiruumi, raamatukogu ning III korruse tervise- ja huvitoa.  

 Simuna Kool tegutseb 1965. aastal ehitatud 8 klassiruumiga hoones ja 1997. aastal ehitatud 
hoones, milles on üks klassiruum, kahe lasteaiarühma ruumid, kooli raamatukogu, logopeedi ja 
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parandusõppe õpetaja kabinet, söökla, õpetajate tuba ning mitmed muud ruumid. 1998. aastal 
avati täismõõtmetega võimla ning 2003. aastal endises kooli abihoones renoveeritud tööõpetuse 
ruumid. 2016. aastal ehitati lasteaiale täiendav rühmaruum. 

 

Õpilased 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Väike-Maarja Gümnaasium 308 311 318 308 285 288 277 

Kiltsi Põhikool 66 66 67 65 75 73 67 

Simuna Kool 82 77 84 86 85 87 87 

KOKKU: 456 454 469 459 445 448 431 

Tabel 8. Õpilaste arvu prognoos valla koolides aastani 2021 (Allikas: valla haridus- ja kultuuriosakond). 
 

1.klassi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Väike-Maarja Gümnaasium 34 32 25 19 21 25 18 

Kiltsi Põhikool 12 7 9 5 14 4 7 

Simuna Kool 7 8 12 10 9 12 12 

KOKKU: 53 47 46 34 44 41 37 

Tabel 9. 1. klassi astujate arv 2015 ja prognoos aastani 2021 (Allikas: valla haridus- ja kultuuriosakond). 
 

Teiste OV õpilased 2015 2016 2017 

Väike-Maarja Gümnaasium 27 30 28 

sh gümnaasiumis 8 8 7 

Kiltsi Põhikool 2 3 5 

Simuna Kool 9 9 6 

Väike-Maarja Lasteaed 6 5 8 

Simuna Lasteaed 6 4 5 

KOKKU: 50 51 52 

Tabel 10. Teiste omavalitsuste õpilaste arv valla haridusasutustes (Allikas: valla haridus- ja 
kultuuriosakond). 
 
Alates 2004. aastast töötab gümnaasiumi juures õpilaskodu, pakkudes majutusvõimalust kuni 20-le 
õpilasele sotsiaalsete erivajadustega peredest kogu vabariigist. 
 
Väike-Maarja vald ning Haridus- ja Teadusministeerium sõlmisid 2004. aastal lepingu, millega riigile 
kuulunud Väike-Maarja Õppekeskus anti üle Väike-Maarja vallale. Alates 2007. aastast tegutseb 
gümnaasiumi ja õppekeskuse baasil hariduskeskus, mis ühendab endas ühtse juhtimise all kaks kooli. 
Koolides on võimalik omandada põhiharidust, keskharidust, kutseharidust ning kutsekeskharidust. 
Kutseõpe toimub neljas õppekavarühmas. Nii üld- kui kutseharidust on võimalik omandada hariduslike 
erivajadustega õppijatel. Täiendõppe osakonna kaudu toimub täiskasvanute ümber- ja täiendõpe 
mitmesuguste kursuste näol. Õppekeskuse õpilaskodus on 110 kohta. Õppekeskuse õpilaste arv on 
viimasel kolmel õppeaastal kahanev.  
 

Õpilaste arv 1.sept 1.apr 

2014-2015 õ.a 109 97 

2015-2016 õ.a 95 96 

2016-2017 õ.a 82 88 

Tabel 11. Õpilaste arv õppekeskuses kolmel viimasel õppeaastal (Allikas: valla haridus- ja 
kultuuriosakond). 
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2017. aasta 18. aprillil oli nimekirjas 76 õpilast, neist osales õppetöös 69 õpilast ja prognoos oli, et 
peale lõpetamist jääb nimekirja 41 õpilast. 9. juuni prognoos on, et nimekirja jääb peale lõpetamist 35 
õpilast. 2017. aasta sügise vastuvõttu on raske prognoosida, tõenäoliselt võib see olla vahemikus 20-
30 õpilast.  
 

  2014 2015 2016 2017 

ÕPPEKESKUSE TULUD 536 018 469 087 471 405 424 982 

ÕPPEKESKUSE KULUD 723 568 555 542 571 898 572 592 

Tulude ja kulude vahe -187 550 -86 455 -100 494 -147 610 

Tulude ja kulude vahe  (investeeringuteta) -29 859 -70 068 -91 894 -141 610 

Tabel 12. Õppekeskuse eelarve täitmine ja 2017. aasta prognoos (Allikas: valla haridus- ja 
kultuuriosakond). 
 

Ametikohti keskmiselt 2014 2015 2016 2017 4k 

Väike-Maarja Gümnaasium 54,2 54,7 52,71 52,71 

Väike-Maarja Õppekeskus 25,2 22,7 21,13 19,01 

Kiltsi Põhikool 10,1 11,2 11,31 11,84 

Simuna Kool 21,2 22,5 22,06 22,42 

Väike-Maarja Lasteaed 30,8 31,0 29,78 29,75 

KOKKU: 141,5 142,1 136,99 135,73 

Tabel 13. Keskmine ametikohtade arv aastas, 2017 - 4 kuud (Allikas: valla haridus- ja kultuuriosakond). 
 
Valla territooriumil tegutseb riigikoolina Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Väike-Maarja Päästekool, 
kus toimub õpe tuletõrjuja-päästja, päästekorraldaja ja päästeala spetsialisti erialadel.  

Huviharidus ja noorsootöö 
1996. aastal asutatud Väike-Maarja Muusikakool loob piirkonna lastele ja nooretele võimalused 
muusikalise põhihariduse omandamiseks. Kool tegutseb Väike-Maarja seltsimajas ja Simuna 
rahvamajas. Viimastel õppeaastatel on õpilasi ligikaudu 70 ja õpetajaid 9. Muusikakoolis saab õppida 
klaveri, akordioni ja viiuli erialal, puhkpillidest flööti, plokkflööti, klarnetit, saksofoni, trompetit, 
metsasarve, eufooniumi, trombooni ja tuubat. Simuna filiaalis on võimalik õppida klaveri ja viiuli 
erialal. Väike-Maarjas tegutseb 8–10 õpilasega eelklass. 2015. aastal avas muusikakool löökpilli eriala. 
2016. aasta sügisel alustas tööd laulustuudio. Plaanis on avada ka kitarri eriala. Valdade ühinemisel on 
muusika-alane haridus piirkonnas kättesaadavam ja muusikakooli õpilaste arv kasvab. 
 
Lisaks muusikakoolile tegelevad huviharidusega üldhariduskoolid, ka õppekeskuses ning seltsi- ja 
rahvamajas tegutsevad huviringid. Spordiringidest tegutsevad aktiivsemalt korvpall, maadlus, 
suusatamine, jalgpall ja automudelisport, mille harrastamiseks on võimlasse rajatud 
siseautomudelispordirada.  
 
Väike-Maarja Valla Noortekeskuse koosseisu kuuluvad Väike-Maarja noortekeskus (avati 2001. aasta 

maikuus) ja Simuna noortekeskus. Noortekeskuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine 
lähtudes avatud noorsootöö meetodist, pakkudes noortele vabatahtlikkuse alusel vaba aja 
sisustamise võimalusi aktiivse kaasamise ja osaluse kaudu, lähtudes noorte individuaalsetest 
võimetest ja eelistustest. Noortekeskustes on võimalus mängida lauatennist, piljardit, lauajalgpalli 
ning mitmeid teisi lauamänge, kasutada audiovisuaalseid vahendeid, katsetada toiduvalmistamist, 
teha käsitööd ja meisterdada jne. Ruume on võimalik kasutada eelneva kokkuleppe alusel 
mitmesugusteks ühistegevusteks: klassiõhtuteks, sünnipäevadeks, korraldada saab koosolekuid, 
loenguid jmt.  
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2016. aasta septembrist on noortekeskuses kaks mobiilset noorsootöötajat (kokku 1,0 ametikohta).  
 
Väike-Maarja, Tapa, Kadrina ja Tamsalu vald moodustavad Lääne-Viru noorsootöö II koostöögrupi, 
mille tegevus toimub 01.04.2017-31.12.2018. Tegevuse eesmärgiks on suurendada noorte sotsiaalseid 
oskusi, igapäevast toimetulekut, pädevust omaalgatuse valdkonnas, valdade noorte koostööd.  
Toetussumma Eesti Noorsootöö Keskuselt kogu grupile on 138 789 eurot, sellest 10 000 eurot on 
kavandatud koordineerimiseks, raamatupidamiseks ja iga vald saab 32 197.25 eurot. 
 
Alates 1996. aastast saavad valla noored osaleda suvistes töö- ja puhkelaagrites, mida noortekeskus 
korraldab valla erinevates piirkondades, samuti spordilaagrites ja Kiltsis laste suvistes loomelaagrites. 
EELK Simuna kogudus korraldab Kärus kristlikku lastelaagrit ning lisaks erinevaid laagreid 
koolivaheaegadel.  
 
Puuetega noortele toimub lühiajalisi laagreid, üritusi, väljasõite. Erinoorsootööga tegelevad 
igapäevaselt lastekaitsespetsialist, sotsiaalpedagoogid ja logopeedid. Vähekindlustatud peredele 
kompenseeritakse laste laagrituusikuid. 

Kultuur 
Väike-Maarja Seltsimaja ja Simuna Rahvamaja on olulisteks aastaringseteks kultuuriürituste 
korraldamise ja seltsitegevuse edendamise kohtadeks. Hooajal 2015/2016 tegutses Väike-Maarja 
seltsimajas 12 huviringi 11 juhendaja ja ligikaudu 110 osalejaga ning Simuna rahvamajas 12 huviringi 7 
juhendaja ja ligikaudu 100 osalejaga. 
 
Vallas on neli heas korras raamatukogu - Väike-Maarjas, Simunas, Triigis ja Kiltsis. Simuna raamatukogu 
töötab alates 2011. aastast uutes ruumides rahvamajas. Triigi raamatukogu viidi 2003. aastal Triigi 
lasteaed-algkoolis renoveeritud ruumidesse, samas on Triigi lasteaed-algkool eraomanduses ning 
oluline osa hoonest on sihipärase kasutuseta. Kiltsi raamatukogu asub Kiltsi rahvamajas. Väike-Maarja 
raamatukogu renoveeriti 2000. aastal. Väike-Maarja raamatukogu saalis on võimalik läbi viia koolitusi, 
koosolekuid, loenguid. Seal toimuvad raamatukogu korraldatud kohtumis-, kirjandus- ja luuleõhtud. 
Raamatukogu ruumides on regulaarselt personaalsed kunstinäitused. Avalikus Infopunktis on võimalik 
kasutada Internetti, skaneerida pilte ja dokumente. Soovi korral saab ka abi keerukamate toimingute 
tegemisel internetis. Toimuvad arvutikoolitused seenioridele. 
 
Olulisteks kultuuri ja spordiga seotud objektideks on: 

 Kiltsi mõis; 

 Väike-Maarja muuseum turismi i-punktiga ja Vao tornlinnus; 

 Väike-Maarja, Simuna ja Avispea kirikud; 

 Väike-Maarja, Simuna ja Triigi spordihooned, Ebavere tervisespordikeskus, Väike-Maarja 
mudelihall; 

 UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud Struve geodeetilise kaare Võivere ja Simuna punktid. 
 
Alates 1988. aastast peetakse vallas Pandivere päeva, millest on saanud kodukohta tutvustav ja 
väärtustav traditsioon. 2017. aastal peeti Pandivere päeva 30. korda.   
 
Simuna kihelkonna päevad said alguse 1991. aastal Simunas, kolme valla – Avanduse, Laekvere ja 
Rakke koostöös. Põhiosa sellest moodustavad isetegevuslaste kontserdid, peetakse võistlusi ja viiakse 
läbi mitmeid muid üritusi.  
 
Alates 1989. aastast antakse välja Väike-Maarjast Jüri ja Irma Silla perest alguse saanud F. J. 
Wiedemanni keeleauhinda väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, 
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õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel. Aastast 2004 on keeleauhind riiklik. Igal kevadel peetakse 
Väike-Maarjas Wiedemanni keeleauhinna keelepäeva ja Väike-Maarja keeletammikusse lisandub 
keeleauhinna laureaadi istutatud nimipuu. 

 
Väike-Maarjast pärit tenor Vello Jürna mälestuseks kutsuti 2009. aastal ellu Väike-Maarja 
Muusikafestival. Muusikafestivali raames toimuvad Väike-Maarja valla erinevates paikades klassikalise 
muusika kontserdid, korraldatakse üle-eestilist vokalistide konkurssi.  
 
Alates 2005. aastast UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluva F. G. W. Struve mõõdistatud 
geodeetilise kaare Väike-Maarja valda jäävaid Simuna-Võivere baasjoone otspunkte ühendab 2011. 
aastast peale igal aastal toimuv Struve kaare matk.    

 
Kiltsi mõis on kujunenud mitmesuguste ürituste ja konverentside toimumise kohaks. Kiltsi mõisas 
pakutakse giidi teenust, kes tutvustab omapärase mõisaansambli ajalugu, admiral Adam Johann von 
Krusensterni elulugu ja tema juhitud esimest Vene ümbermaailmareisi. Kiltsi mõisast arendatakse Kiltsi 
Kaardilossi, mis võimaldab Kiltsi külastajate arvu tõsta. Kaardilossi läbivaks ideeks on kartograafia 
ajaloo ja arengu tutvustamine. 
 
Kodu-uurijal ja valla aukodanikul Eduard Leppikul valmis 2002. aastal ulatusliku valla ajalugu käsitleva 
raamatu „Väike-Maarja vald“ esialgne käsikiri. Eduard Leppiku materjali on muuseumi töötajad mitmes 
osas täiendanud, kuid materjal on senini käsikirja staatuses ning ootab lähiaastail viimistlemist ja 
kirjastamist.  

Sport 
Väike-Maarja spordihoone valmis 2007. aastal. Spordihoones on täismõõtmetega korvpallisaal koos 
rõduga (300 pealtvaatajat), mille saab poolitada vajadusel kaheks väiksemaks harjutusväljakuks. Lisaks 
jõusaal, maadlussaal, aeroobikasaal ja jooksurada (neli 70-meetrist tartaankattega jooksurada). Saalis 
(saali mõõdud on 35x24) saab mängida korvpalli (1-2 väljakut), võrkpalli (2 väljakut), tennist (1 väljak), 
sulgpalli (4 väljakut) ja jalgpalli. Kompleksis asub ka Väike-Maarja gümnaasiumi võimla, mida saab 
samuti sportimiseks kasutada. Majutusvõimalus õppekeskuse õpilaskodus 110-le inimesele võimaldab 
spordihoones korraldada spordilaagreid. Spordihoones on võimalik kasutada kahte sauna. 
 
Triigi spordihoonet on võimalik kasutada võrk-, korv-, jalg- ja sulgpalli ning koroona ja 
lauatennisemänguks. Eraldi on sisustatud kaks jõusaali ja laste võimlemisruum. Spordihoones on saun, 
mis nädalavahetustel pakub ka avaliku sauna teenust. 2005. aastal valmis projekti “EOK tuleb külla” 
raames EOK, valla ja küla koostöös Triigi küla jalgpalliväljak. 2012. aastal rajas külaselts Triigi 
rannavõrkpalliplatsi. 
 
Simuna spordihoone on normaalmõõtmetega saaliga ning seda kasutatakse mitmete kohalike kui ka 
maakondliku tähtsusega võistluste läbiviimiseks. Simuna Kool kasutab spordihoonet nii tundide kui 
treeningute tarvis ning õhtusel ajal on spordihoone kohalike elanike kasutuses. Spordihoone juurde 
kuuluvad jõusaal ja saun. Majutusvõimalus ligi 30-le inimesele võimaldab spordihoones korraldada 
spordilaagreid. Spordihoone juures asub Simuna kooli staadion. 
 
Ebavere tervisespordikeskus on rajatud Ebavere mäe piirkonda. Spordikeskusesse on rajatud suusa-, 
jooksu- ja matkarada (sellest 4 km on talvisel perioodil valgustatud) ning laste kelgumägi. 
Tervisekeskuses toimuvad nii kohalikud, maakondlikud kui ka üle-eestilised võistlused.  
 
Väike-Maarjast viib Ebaverre 2003. aastal rajatud 3,6 km pikkune kergliiklustee. 2016. aasta sügiseks 
pikenes see Kiltsi alevikus asuva raudteeni. Kergliiklustee kogupikkuseks on 6,5 km. 
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Väike-Maarja siseliuväli on viilhallis paiknev talvekuudel kasutatav liuväli. Liuväljal mängitakse 
uisutamise kõrval ka jäähokit. Liuväljal on võimalus laenutada uiske.  Siseliuväli kuulub koos Väike-
Maarja spordihoone, Väike-Maarja spordiväljaku ja Ebavere tervisespordikesksusega Väike-Maarja 
spordikeskuse koosseisu.  
 
2013. aastal avatud Väike-Maarja mudelihall pakub häid võimalusi automudelispordiga tegelemiseks, 
toetab noorte huvitegevust ja arendab tehnilisi teadmisi praktiliste kogemuste kaudu. Kuna Eestis on 
automudelispordi jaoks sobivaid siseradu vähe, siis leiab see aktiivset kasutust ka väljaspool 
omavalitsust elavate inimeste poolt. 
 
Müüriku krossirada on kasutatav nii motokrossi kui ka mootorsaanikrossi harrastamis- ja 
võistluspaigana.  
 
Äntu-Nõmme matkarada (13 km) on märgistatud, viidastatud, hästi läbitavaks muudetud ja rohke 
teabega varustatud ning on kasutatav nii matkajate kui loodusehuviliste poolt. Matkaraja teeb eriliselt 
atraktiivseks maaliliste Äntu järvede ja Punamäel paiknenud Agelinde linnuse-koha olemasolu. 
 
2008. aasta juulis moodustas Väike-Maarja Vallavolikogu Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde Georg 
Lurichi allfondi.  Allfond aitab stipendiumide kaudu kaasa Lurichi põhimõtete väärtustamisele, 
tervislike eluhoiakute järgimisele ja spordi arengule ning jääb püsivalt toetama noorsportlaste 
ettevõtmisi.  Stipendiumide maht sõltub fondi põhikapitali suurusest, seetõttu on oluline panustada 
regulaarselt fondi põhikapitali suurendamisse.  

 

Väike-Maarja valla populaarsemad spordiüritused:  

 Lurichi kevadjooks – korraldatakse iga aasta aprillikuus Georg Lurichi sünniaastapäeva paiku. 
Võistlus on pika traditsiooniga ning see viiakse läbi teatevõistlusena. Üritus on populaarne eriti 
laste, aga ka täiskasvanute seas ning selle korraldavad Väike-Maarja Gümnaasium ja MTÜ Väike-
Maarja Valla Rahvaspordiklubi.  

 Pandivere rattaralli - alates 2010. aastast toimub Pandivere rattaralli koos Filter Eesti 
Maanteekarikasarjaga.   

 Tublide entusiastide eestvedamisel korraldatakse alates aastast 1999 rammuvõistlust Georgi 
Kange, mis on kujunenud populaarseks ettevõtmiseks ning seob Väike-Maarjat legendaarse 
rammumehe Georg Lurichi sünnikoha ja meie rahvusliku legendi mainega. 

 Alates 2001. aastast korraldatakse Ebavere Kange triatloni, millest on kujunenud rohke kohaliku 
taustaga osavõtjaskonnaga spordiüritus (osalejaid ligikaudu 100 harrastustriatlonisti). Ürituse 
eripäraks on see, et osa võtma lubatakse ainult kohaliku piirkonnaga seotud isikuid. 

 2003. aastast peale toimub iga aasta novembrikuu algul Ebavere radadel Reinpauli sügisjooks – 
maastikujooks OÜ Reinpaul auhindadele.  

 Üks traditsioonilisi paikkonna spordiüritusi on igasuvine mainekas Väike-Maarja motokross, mida 
korraldavad ühiselt Mägi Racing MTÜ ja Reinpaul OÜ. Krossil osalevad Eesti tippude kõrval ka 
välisvõistlejad. Motokrossid toimuvad Müüriku krossirajal.  

 Simuna spordiklubi korraldab alates 2003. aastast Laekvere-Simuna rahvajooksu. Jooks on 
populaarne ja kuulub paljude jooksusõprade suve alguse kalendrisse. 

 Valla meistrivõistlusi peetakse igal aastal enam kui kümnel spordialal: korvpallis, jalgpallis, 
saalijalgpallis, võrkpallis, rannavõrkpallis, tennises, lauatennises, sulgpallis, koroonas, piljardis, 
laskmises, suusatamises, mälumängus.   
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Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 
2017. aastal osutavad perearsti teenust 3 perearsti nimistuga, tegutsevad 5 hambaarsti (neist  
1 hambakirurg). 2016. aasta lõpus moodustas Väike-Maarja vald uue äriühingu OÜ Väike-Maarja 
Tervisekeskus, mille eesmärgiks on perearsti ja pereõe teenuste osutamine. Apteek töötab Väike-
Maarja alevikus. Kiirabipunkt asub Väike-Maarja alevikus. Väike-Maarja vald on AS Rakvere Haigla üks 
omanikest.  
 
Väike-Maarja Hooldekodu on Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav hoolekandeasutus. Hooldekodu 
tegevuse eesmärgiks on tagada seal viibivatele inimestele nende eale ja seisundile vastav 
igapäevaeluga toimetulek ja hooldus. Hooldekodu teenused jagunevad: 
1) hooldekodu teenus: ööpäevaringse hoolduse ja põetuse teenus vanuritele ning puuetega 

inimestele, koduteenuste osutamine vanuritele, puuetega ja sotsiaalselt abitutele isikutele 
(toitlustamine, pesupesemine, pesemisvõimalus, riideabi).  Ööpäevasel hooldusel on keskmiselt 
57 vanurit või puudega inimest. Personali on kokku 20 töötajat. Ühes toas elab 1-3 inimest. 
Ligikaudu pooled klientidest on seotud omavalitsuse toetusega.  

2) päevakeskuse teenus: eakatele ja puuetega inimestele on avatud Väike-Maarja Hooldekodu 
päevakeskus, kus on erinevaid võimalusi vaba aja sisustamiseks (istumistants, mälutreening, 
lauamängud, käsitööring (lõngatööd, paelte punumine), kunstiring, joonistamine riidele, 
võimalusel klaasile, taldrikule, peenmotoorika harjutused, jututuba vaegnägijatele, muusikatund, 
küpsetamine), tööpäevadel kell 14.00 – 15.00 on võimalus kasutada Internetti. 

3) puuetega noortel on kord nädalas võimalus osaleda erinevates tegevustes. 
4) toetavad teenused: pakutakse tegelusteraapiat. Vaba aega sisustavad ühised sünnipäevad, 

lugemine, televiisori vaatamine, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine. 
 
01.06.2017 seisuga töötab vallas 2 sotsiaaltöötajat ja 3 avahooldustöötajat, kes osutavad 
koduteenuseid (kokku 5 inimest). 
 
01.01.2017 seisuga on Väike-Maarja vallas vanaduspensionäre 1147, töövõimetuspensionäre 345, 
rahvapensioni saajaid 44, toitjakaotuspensioni saab 21 inimest, eripension on määratud 7 inimesele. 
Erivajadustega inimeste arv on 401 täiskasvanut (neist 16 inimesel on hooldaja, kellele makstakse 
hooldajatoetust) ja 35 last.  
 
Väike-Maarja vallas osutatakse järgmisi sotsiaalteenuseid: 

1) sotsiaalnõustamine - teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsest, 
abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks, 
arvamuste koostamine ja esitamine asjaomastele asutustele; 

2) eluasemeteenused - sotsiaalpinnale või hoolekandeasutusse paigutamise vajaduse 
määratlemine ja korraldamine; 

3) avahoolduse teenused - koduteenused üksikvanurile või puudega inimesele: sooja lõuna, 
toiduainete ja ravimite koju viimine, pesemisvõimaluse ja pesupesemise korraldamine, kütte 
hankimine jne;  

4) tugiisikuteenus; 
5) isikliku abistaja teenus; 
6) sotsiaaltranspordi teenus. 

 
Väike-Maarja valla makstavad toetused on järgmised: 

1) koolitoetus, 
2) esmakordselt esimesse klassi mineva lapse toetus, 
3) küttetoetus, 
4) toetus kooli ja lasteaia toiduraha ning kohatasu katmiseks, 
5) ühekordne toetus, 
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6) sünnitoetus, 
7) juubelitoetus (80, 85, 90 ja iga järgmise sünnipäeva puhul), 
8) matusetoetus, 
9) hooldajatoetus, 
10) jõulutoetus.  

 
Hooldajatoetust maksti 2016. aastal 16 täiskasvanu hooldamise eest 16 inimesele 4221 eurot ja  
9 lapse hooldamise eest 7 täiskasvanule 4630 eurot, lisandus sotsiaalmaks 13084 eurot. Riiklikku 
toimetulekutoetust maksti 2016. aastal 204571 eurot. Kohaliku omavalitsuse toetusi maksti 2016. 
aastal summas 26 030 eurot, lisaks kompenseeriti lasteaiakoha tasu, lasteaia toiduraha ja koolilõuna 
eest. 
 
Vao Varjupaigataotlejate keskus 
Vao külas hakati pakkuma varjupaigateenust 2014. aasta jaanuaris. Varasemalt oli vastava teenuse 
korraldamine toimunud Illuka külas, kus teenusepakkujaks oli  Sotsiaalministeeriumi haldusalas olev 
riigiasutus. Vaos on teenuse pakkujaks AS Hoolekandeteenused (riiklik äriühing), kes pakub antud 
teenust läbiviidud hanketulemuste alusel. Leping on sõlmitud viieks aastaks ning lõppeb 2018. aastal. 
AS Hoolekandeteenused valis teenuse pakkumise kohaks Vao küla, kuna siin oli AS-le 
Hoolekandeteenused kuuluv kinnisvara (korterid), mis jäid tühjaks Aavere Hooldekodu 
(erihooldekodu) klientide kolimisega Tapale. 
 
Kui Illukal oli keskmiselt kohal 15-20 varjupaigataotlejat, siis kriisikollete tõttu Ukrainas ja Süürias on 
alates 2014. aasta sügisest vajadus varjupaigateenuse järele kasvanud. 2015. aasta juuni alguses oli 
Vao keskuses 82 inimest. Esialgselt oli planeeritud Vaosse keskmiselt 35 kohta. 2016. aastal kõikus 
elanike arv 60 ja 70 vahel. 09.05.2016 seisuga elas Vao varjupaigataotlejate majutuskeskuses 69 
inimest, kellest 60 olid varjupaigataotlejad ja 9 elamisloa saanud pagulased, 22 last ja 13 naist, peresid 
10. Keskus majutas 2016. aastal 18-st riigist pärinevaid inimesi. Kõige rohkem oli varjupaigakeskuses 
elanikke Ukrainast, Armeeniast, Iraagist, Albaaniast, Dagestanist ja Gruusiast. Ruumikitsikuse 
vähendamiseks remondib AS Hoolekandeteenused neile kuuluvad ruumid Pargi tn 7 asuva kortermaja 
ühes püstakus. Korterite remondiga ei suurendata varjupaigataotlejate arvu Vao külas, vaid 
parandatakse olemasolevate varjupaigataotlejate elutingimusi.  

Turvalisus 
Väike-Maarja valda teenindab Ida Prefektuuri Rakvere politseijaoskonna piirkonnapolitseinik, kes 
koondab enda alla peale Väike-Maarja piirkonna veel ka Rakke ja Tamsalu valla piirkonnad. 
Päästeteenindus on esindatud Ida-Eesti Päästekeskuse Lääne-Virumaa päästeosakonna Väike-Maarja 
päästekomandoga. Simunas paikneb vabatahtlik komando (Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Selts). 
 

Väike-Maarja valla territooriumil on seni loodud 3 ametlikult registreeritud naabrivalve piirkonda: 

 Väike-Maarja alevikus  Nurme tn sektor (9 liiget) 

 Väike-Maarja alevikus  Uus tn sektor (23 liiget)  

 Määri küla sektor 

Kodanikualgatus 
Väike-Maarja vallas on seisuga 01.01.2017 registreeritud kokku 80 mittetulundusühingut. Lisaks 
erinevatele kultuuri-, sporditegevuse ning külakogukonna arendamisega seotud ühingutele ja 
seltsidele, on  nende hulgas ka 20 korteriühistut, 3 kogudust, 2 garaažiühistut, 3 jahiühistut ja –seltsi 
ja üks vabatahtliku tuletõrje selts.  
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Kodanikeühenduste esindajad on kaasatud valla arendustegevustesse ja otsustusprotsessidesse sh 
valla arenguseminarile. Olulistest plaanidest teavitatakse kuni neli korda aastas toimuval külade 
ümarlaual, vajadusel edastatakse jooksvat infot kodanikeühenduste esindajatele e-posti teel. Toimub 
kodanikeühenduste regulaarne nõustamine ning vajadusel toimuvad koolitused aktuaalsetel 
teemadel. Aktiivset tegevust kodanikeühendustes on arvestatud aukodanike ja Aasta Tegija 
tunnustamisel. Kodanikeühendused saavad kehtestatud korra alusel taotleda tegevustoetust 
igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks, ühekordset toetust kohalikule 
elanikkonnale suunatud ürituste ja ühistegevuste teostamiseks ning projektitoetust erinevatest 
fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks. 
 

Järeldused 
Tulenevalt rahvastiku rändest tuleb pikas perspektiivis tähelepanu pöörata lasteaia- ja koolikohtade 
paindlikule korraldamisele. Olemasolevates lasteaia- ja kooliruumides tuleb mõelda ruumikasutuse 
ökonoomsusele ning hoonete senisest funktsionaalsemale kasutusele.  
 
Jätkuvalt on oluline kõigile valla lastele võimaluste loomine hoiuks lasteaias ja alushariduse 
omandamiseks. Kõikidele soovijatele tuleb tagada lasteasutuses koht ühe aasta jooksul alates avalduse 
esitamisest. Koostöö arendamiseks valla haridusasutuste vahel on oluline korraldada ühiskoolitusi 
personalile ja ühistegevusi õpilastele. 
 
Oluliseks väljakutseks üldharidusvõrgu säilitamiseks on Rakvere linna planeeritava riikliku 
gümnaasiumi ehitus, mis võib vähendada Väike-Maarja vallas gümnaasiumiastmes õpilaste arvu. 
Samas on selgusetu haldusreformi käigus Tapa valla suutlikkus pidada kahte gümnaasiumi: Tapal ja 
Tamsalus. Lisaks on selgusetu gümnaasiumiastme edasine olukord Eestis tervikuna. Haridus- ja 
teadusministeeriumi esindajate andmetel võib lähitulevikus saabuda olukord, kus gümnaasiumiastme 
üle hakkavad otsustama maakondlikud omavalitsusliidud. 
 
Väike-Maarja õppekeskuses on sarnaselt teiste kutsehariduskoolidega probleem õpilaste arvus. 
Väikeste kutseharduskoolide jätkamist ei soosita ning investeeringud Eestis on leidnud väljundi riiklike 
kutsehariduskoolide arendamisel. Ka tööandjad soovivad, et kutsehariduskoolid valmistavad ette 
oskustöölisi, kes sobivad vajalike ja muutlike tingimustega. Selleni jõudmiseks on vajalik, et üldine 
kutsehariduse maine kasvaks oluliselt ning kutsehariduskoolidesse sisseastumisel valitseks mõistlik 
konkurents, mis omakorda annab võimaluse selekteerida sisseastujate seast välja ja vastu võtta 
motiveeritud õpilased. Väike-Maarja õppekeskuse pidaja on Väike-Maarja vallavalitsus, kes on 
sõlminud igal aastal lepingu haridus- ja teadusministeeriumiga õppekavade ja nendele vastuvõetud 
õpilaste õppetegevuse rahastamiseks. Kuna õpilaste arv on olnud langustrendis ning ka õpilaste 
õppetegevuse riiklik rahastus (nn pearaha) ei ole oluliselt kasvanud, siis on Väike-Maarja vallal tulnud 
õppetegevuse kvaliteedi säilitamiseks kasutada üha enam kohaliku omavalitsuse omavahendeid. 
Vaadates õpilaste arvu trende ning omafinantseeringu muutuse suurust on mõistlik võtta Väike-
Maarja õppekeskuse jätkamise teema Väike-Maarja vallavolikogu 2018. aasta alguses päevakorda.  Kui 
selgub, et õppekeskuse tegevust ei saa jätkata, tuleb võimalikult kiiresti hakata otsima õppekeskuse 
hoonele uut rakendust. 
 
Piirkonna tutvustamiseks on oluline koostöös kogukonnaga järjepidevalt jätkata valla traditsiooniliste 
ja uute ürituste korraldamist: Pandivere päevad, Wiedemanni keelepäev, Muusikafestival, Simuna 
kihelkonnapäevad, Struve kaare matk, Pandivere rattaralli, Ebavere Kange triatlon, Reinpauli 
sügisjooks, Simuna-Laekvere jooks ning lisaks mitmesugused uued üritused. 
 
Tähtis on koostöö arendamine vallas tegutsevate või uute tekkivate mittetulundusühenduste ja 
aktiivsete inimestega, nende kaasamine valla arendustegevustesse ja otsustusprotsessidesse. Samuti 
tuleb vallal leida võimalusi lisavahendite taotlemiseks erinevatest fondidest ja programmidest hoonete 
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kasutusvõimaluste mitmekesistamiseks ning erinevate ürituste kaasfinantseerimiseks. Vajalik on 
mittetulundusühenduste jätkuv toetamine vähemalt senises mahus. 
 
Seoses elanikkonna vananemisega võib lähiaastatel tekkida vajadus suunata rohkem eelarve 
vahendeid sotsiaalse toimetuleku suurendamiseks ning rohkem näha ette meetmeid ja tegevusi 
sotsiaalsete erivajadustega elanike aitamiseks.  
 
Vao külas ei ole mõistlik varjupaigateenuse taotlejate arvu suurendada, et mitte kogukonnas uusi 
probleeme tõstatada. Juhul, kui Eesti riik planeerib suurendada varjupaigateenuse vajadust, siis on 
seda mõistlik teha teistes Eesti piirkondades.  
 
Avaliku korra ja turvalisuse tagamisel on vajalik senisest ulatuslikumalt kaasata elanikke ning leida 
võimalusi naabrivalve arendamiseks valla territooriumil. 
 

3.5. TURISM 
 
Väike-Maarja vallas on välja kujunenud järgnevad turismipiirkonnad: Väike-Maarja, Ebavere, Äntu-
Nõmme, Kadila-Rohu, Kiltsi-Vao, Varangu. Turismiinfot edastatakse kohalikus turismi-infopunktis, mis 
töötab Väke-Maarja Muuseumis.  
 
Olulisemad valla turismiobjektid on Ebavere mägi, Äntu järved, Punamägi, Kiltsi Kaardiloss, Vao 
tornlinnus, Väike-Maarja muuseum, Väike-Maarja kirik ja kirikuaed, keeletammik, Simuna kirik ja 
kirikuaed, Avispea kirik, Varangu mõis, Varangu allikad, Väike-Maarja seltsimaja, Georg Lurichi 
mälestuskivi, Simuna Vabadussammas, Simuna allikas - Pedja jõe algus, UNESCO maailmapärandi 
nimekirja kantud Struve geodeetilise kaare punktid Võiveres ja Simunas, Avanduse mõis. 
 
Turismimajandusega tegelevatest ettevõtjatest pakuvad toitlustusteenust Georgi Söögituba  
(OÜ Joosand) ja Heleni Köök (AS Kaarma KT), majutusteenust Kõrvelaane Turismitalu (Käru külas), 
Käbala Kämping (Nadalama külas). Valla territooriumil on 3 tähistatud telkimisplatsi: Äntu Sinijärve ja 
Äntu Tehisjärve ääres ning Punamäel. 
 

Järeldused 
Turismimajandusega tegelevaid ettevõtjaid on piirkonnas vähe ning tugev turismiklaster on välja 
kujunemata. Samas on Väike-Maarja vallal mitmekülgsed võimalused turismi arenguks. Eelkõige on 
vaja koostööd Pandivere piirkonna kui tervikuga. Oluline on töötada välja kohalik turismitoode, mis 
võimaldab pakkuda piirkonnas vähemalt erineva kestvusega ja erinevatele sihtrühmadele suunatud 
turismitooteid. 
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3.6. JUHTIMINE JA FINANTSOLUKORD 

Juhtimine 
Väike-Maarja Vallavolikogu ja Vallavalitsus 
Väike-Maarja vallavolikogus on 19 liiget ja 5 alalist komisjoni. Volikogu juhatusse kuuluvad volikogu 
esimees, aseesimees ja alatiste komisjonide esimehed. 

 
Joonis 6. Väike-Maarja Vallavolikogu struktuur 2017. aastal. 
 
Väike-Maarja Vallavalitsusse kuulub 5 liiget ning seda juhib vallavanem. 
 
Valla administratsioon ja ülesanded 
Vallavanem: juhib vallavalitsuse tööd  
Abivallavanem: vastutab maanteetranspordi (kohalike teede ehitus, remont ja hooldus), valla 
transpordikorralduse,  elamu- ja kommunaalmajanduse ning õpilasliinide tulemusliku toimimise eest. 

 Töödejuhataja 

 Majandusjuhataja 

 Simuna osavalla majandusjuhataja-tööline 
Vallasekretär: vallavalitsuse kantselei asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine ning selle 
järjepidevuse tagamine, kantselei dokumentatsiooni vastavuse tagamine Eesti Vabariigi ja Väike-
Maarja vallavalitsuse ning vallavolikogu õigusaktidele. 

 Tehniline sekretär 
Jurist-nõunik: õiguslike hinnangute ja arvamuste andmine ning ettepanekute tegemine õigusalastes 
küsimustes, valla tegevust reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamine. 
Arendusnõunik: korraldab arengukava koostamist, nõustab ettevõtjaid ja mittetulundussektoriga 
seotud inimesi, koostab ja juhib vallavalitsuses elluviidavaid projekte ning koostab vastavaid 
aruandeid. 
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja: korraldab valla haridus- ja kultuurielu, huvihariduse ja 
noorsootöö perspektiivset planeerimist. 

VOLIKOGU ESIMEES

VOLIKOGU 
ASEESIMEES

VOLIKOGU 
JUHATUS

Revisjonikomisjon Majanduskomisjon Sotsiaalkomisjon Hariduskomisjon
Kultuuri-, spordi- ja 

külaelukomisjon
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Avaliku teabe ja spordiosakonna juhataja: korraldab valla infolehe koostamist, valla spordivaldkonna 
tegevuste planeerimist ja tegeleb valla avaliku teabe edastamisega. 
Sotsiaalosakonna juhataja: korraldab kohaliku omavalitsuse pädevuses olevate sotsiaalhoolekande 
alaste ülesannete lahendamist, tagab sotsiaalosakonna töö ja osakonnale pandud ülesannete täitmise. 

 Lastekaitsespetsialist 

 Sotsiaaltööspetsialist 
Informaatika osakonna juhataja: vastutab valla infosüsteemide juurutamise ja hooldamise, 
infotehnoloogiliste vahendite soetamise korraldamise ja paigaldamise ning andmeturbe korraldamise 
eest. 
Rahandusosakonna juhataja: juhib ja korraldab rahandusosakonna tööd, korraldab kogu omavalitsuse 
allüksuste raamatupidamist, eelarve koostamist ja täitmist.  

 Pearaamatupidaja 

 Raamatupidaja (2) 
Ehitus- ja planeerimisosakonda juhib abivallavanem: osakonna ülesanne on nõustada vallakodanikke 
ja ettevõtteid ehituse ja planeerimise valdkonnas, anda välja valdkonda puudutavaid õigusakte ja 
teostada haldusjärelevalvet. 

 Ehitusnõunik 

 Keskkonnanõunik 

 Maanõunik 

 Järelevalveinspektor - koostöös Laekvere, Rakke ja Tamsalu vallaga kasutatakse ühist 
järelevalveinspektorit, kelle ülesandeks on teha haldusjärelevalvet omavalitsuse territooriumil 
(heakorraeeskiri, jäätmehoolduseeskiri jne.)  

 
Käesoleval ajal on Simuna osavallas tegevuses majandusjuhataja-tööline, kes lahendab peamiselt 
lokaalseid probleeme. Spetsiifilisemate ülesannetega tegelevad vastavate valdkondade töötajad. 
2014. aasta alguses muutis vallavolikogu Simuna osavalla põhimäärust. Täpsustati osavallavanema 
ülesandeid ning osavalla halduskogu asemel loodi võimalus osavalla valitsuse moodustamiseks. 
Osavalla valitsus on osavalda puudutavates küsimustes osavallavanemale nõu andev organ. Osavalla 
valitsus moodustatakse volikogu volituste ajaks.  
 
Väike-Maarja vallavalitsuse hallatavad asutused: 

 Väike-Maarja Lasteaed 

 Väike-Maarja Gümnaasium 

 Väike-Maarja Õppekeskus 

 Kiltsi Põhikool 

 Simuna Kool 

 Väike-Maarja Muusikakool 

 Väike-Maarja Seltsimaja 

 Simuna Rahvamaja 

 Väike-Maarja Valla Raamatukogu 

 Väike-Maarja Spordikeskus 

 Simuna Spordihoone 

 Triigi Spordihoone 

 Väike-Maarja Valla Noortekeskus 

 Väike-Maarja Hooldekodu 

 Väike-Maarja Muuseum 

 Väike-Maarja Valla Kommunaal  
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Arengukava koostamise perioodil on selgumas halduskorralduse muudatuste tulemused, mis hakkavad 
kehtima alates 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimistest ning mõjutavad oluliselt Väike-Maarja 
valla edasist tegevust.  

Haldusreformi protsessis oli Väike-Maarja vallavalitsuse prioriteediks moodustada seniselt head 
koostööd teinud nn Pandivere piirkonna omavalitsuste ühinemise teel uus kohaliku omavalitsuse 
üksus. Kavandamisel oli ligikaudu 11 500 elanikuga omavalitsus, mis võimaldaks piirkonnas 
suurendada strateegiliste otsuste võimekust (haridusvõrgu planeerimine, munitsipaalobjektidesse 
investeerimisotsuste tegemine jms) nähes piirkonda ühtse tervikuna ning vähendada oluliselt 
dubleeritavate ülesannete ajalist kulu.  Tamsalu valla pikk otsustamatus ja lõpuks ka loobumine tõi 
kaasa uued asjaolud ning 2017. aasta kevadel on Väike-Maarja valla jaoks parim võimalik 
halduskorralduse muudatus seotud Rakke valla liitmisega Väike-Maarja vallaga. 

Väike-Maarja valla jaoks on ühine omavalitsusüksus Rakke vallaga kasulik järgnevatel põhjustel: 

Juhtimisvaldkond. Senised omavalitsuste ühinemised on näidanud, et juhtimiskulud on suuremates 
omavalitsustes osakaalult või elaniku kohta oluliselt madalamad. Väike-Maarjas on see kogemus juba 
Avanduse vallaga liitudes saadud ning seda näitavad uuringud ka teistes ühinenud omavalitsustes üle 
Eesti. Näiteks Väike-Maarja vallas moodustavad üldjuhtimiskulud 6% põhitegevuse kuludest, Rakke 
vallas on see aga 12%. Juhtorganite moodustamise põhimõteteks on vajalik, et  ka erinevate 
piirkondade ja kogukondade ühishuvid on vallavalitsuses ja volikogu komisjonides esindatud. 
Elutegevus peab olema nii korraldatud, et elanik ise ei peagi vallavalitsuses kohal käima ning vajalikud 
asjad saavad aetud e-kirja teel või käib hoopis ametnik kohapeal.  

Majandusvaldkond. Suuremas omavalitsuses on võimalik saavutada nii ajalist kui ka rahalist 
kokkuhoidu ühishangete rakendamisel (investeeringud teedesse ja tänavatesse, lumetõrje). Ühiselt on 
parem ettevõtlusvaldkonda (sh turismivaldkonda) arendada ning suureneb ka võimekus kaasata EL ja 
siseriiklike fondide vahendeid ettevõtluskeskkonna arengusse. Tuleb jätkata toetust alustavatele 
ettevõtetele, aidates just väikeettevõtjatel käivitada ettevõtte tegevus ja teha esimesi investeeringuid. 
Kommunaalmajandust (eelkõige vee- ja kanalisatsiooniteenust, aga ka näiteks sotsiaalkorterite 
remonti ja haldamist) on ühiselt kergem korraldada, sest rohkem kliente viib ühikuhinnad alla.  

Vaba aeg, kultuur, sport ja kodanikualgatus. Iga-aastaselt tuleb juurde uusi tegevusalasid ning 
suuremal omavalitsusel on rohkem ressursse koostööks vabaühenduste ja külakogukondadega. 
Suuremal omavalitsusel on rohkem ressursse toetada mittetulundusühinguid erinevatest 
programmidest rahastatud projektide elluviimisel projektitoetuse maksmisega ja vajadusel anda 
vabaühendustele tegevustoetusi. Loomulikult on oluline, et nii kultuuriasutused kui spordisaalid 
vastaksid elanike ootustele, kuid eelkõige peitub selle valdkonna areng tihedas koostöös omavalitsuse 
ja elanike vahel. Suuremas omavalitsuses oleks veelgi suurem võimalus aidata kaasa külade arengule 
läbi projektide kaasfinantseerimise või tegevustoetuste. Mõistlik on anda välja ühist infolehte. Kas see 
ilmuks kaks korda kuus või kord kuus, sõltub juba kokkulepetest kogukonnaga. 

Haridus. Nii Rakke valla kui Väike-Maarja valla tänane üldharidusvõrk on heas seisus ning õpilaste arv 
on kõigis üldhariduskoolides piisav. Keerulised otsused Lahu ja Salla kooli sulgemiseks on Rakke vallas 
langetatud. Rakke vallast käib Väike-Maarja valla üldhariduskoolides ja lasteaedades kokku 17 õpilast,  
lisaks 5 õpilast muusikakoolis. Seega toimib ka ilma ühinemiseta elanike tihe liikumine üle valla piiride. 
Läbi ühise haridusvaldkonna juhtimise on võimalus veelgi edukamalt rakendada haridusvaldkonnas nö 
tugitöötajaid: psühholoogi või ka logopeedi teenust. Ühise vallana saab läbi mõelda ka õpilastranspordi 
liinid ning vajadusel neid korrigeerida. 

Sotsiaalne kaitse. Seoses elanikkonna vananemisega ja erivajadustega elanikega tuleb sotsiaalteenuste 
mitmekesisusele ja kättesaadavusele kogu piirkonnas pöörata järjest suuremat tähelepanu ning 
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sotsiaalvaldkonna terviklik juhtimine ja ka erialaste teadmistega nõunike ja töötajate olemasolu 
mängib siin olulist rolli.  

Oluliseks tuleb pidada ka edaspidise riigihalduse ümberkorraldamise jätkumist sh maavalitsuste ja 
omavalitsusliitude ülesannete ja vastutusalade seadustamist. Kuna haldusterritoriaalse reformi 
tulemused  (sh liituvate omavalitsuste arv ja piirid) on arengukava koostamisel lõplikult selgumata, siis 
arengukava ei analüüsi nende muudatuste mõju põhjalikult. Halduskorralduse muudatuste selgumisel 
tuleb kaaluda juhtimisstruktuuri ülevaatamist ja uue valla kodulehe loomist. 

Finantsplaneerimine 
Vallavalitsuse ja tema asutuste majandamise aluseks on eelarvestrateegia ja iga-aastane vallaeelarve. 
Eelarve koosneb ühe eelarveaasta põhitegevuse tuludest ja kuludest, investeerimis- ja 
finantseerimistegevusest. Põhilised tuluallikad on laekumised maksudest, tasandus- ja toetusfondist, 
allasutuste omatuludest ning muudest sihtotstarbelistest laekumistest. Väike-Maarja vallavalitsuse ja 
tema allasutuste raamatupidamine on tsentraliseeritud ja seda teostatakse vallavalitsuse 
rahandusosakonna kaudu. 
 
Väike-Maarja valla eelarve põhitegevuse tulud 2017. aastal on planeeritud 5,89 miljonit eurot, 
põhitegevuse kulud  5,74 miljonit eurot, investeerimistegevus on planeeritud kokku 895 000 eurot, 
finantseerimistegevus 457 000 eurot. Väike-Maarja valla põhitegevuse tulud sõltuvad riigieelarvest 
eraldatavast toetusest ja teistest toetusprogrammidest, mille eraldiste aluseks on valla elanike arv ning 
kohalike elanike sissetulekutest laekuv üksikisiku tulumaksu osa ja maamaks. Mahukamad eraldised 
põhitegevuse osas on eraldised haridusele, näiteks 2017. aastal 53% kogu eelarve põhitegevuse 
kuludest. Väike-Maarja valla võlakoormus oli 2017. aasta alguses 625 000 eurot, mis moodustab 
ligikaudu 11% põhitegevuse tuludest. 
 

 
Joonis 7. Kululiigi osatähtsus ja suurus (eurot) Väike-Maarja valla eelarve kogukuludes 2017. aastal 
(Allikas: valla rahandusosakond). 
 

374 624

1 962 461

217 240

317 451

651 785
3 094 103

1 760 208

Kogukulud (EUR)

Vallavalitsus

Majandus

Keskkond

Elamumajandus

Kultuur, sport

Haridus
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Sõprussidemed ja koostöö 
Väike-Maarja vald osaleb aktiivselt 2006. aastal Pandivere piirkonna nelja omavalitsuse (Laekvere, 
Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja vallad) poolt asutatud MTÜ Pandivere Arendus- ja Inkubatsiooni 
Keskus (PAIK) töös ja tegemistes. Lisaks Pandivere koostööpiirkonnale kuulub Väike-Maarja vald ka 
Lääne-Viru Omavalitsuste Liitu. 
 

Vallal on sõprussuhted Hausjärvi ja Sonkajärvi valdadega Soome Vabariigis ning Sirdali Kommuuniga 
Norra Kuningriigis. Nende omavalitsustega on tehtud koostööd ettevõtluse, hariduse, kultuuri ja spordi 
valdkonnas. Viimastel aastatel on sõprussidemete hoidmiseks osaletud Sonkajärvis 
naisekandmisvõistlustel ning Hausjärvi volikogu ja vallavalitsuse liikmed on osalenud üritustel Eestis. 
Sirdali vallaga on sõprussidemed olnud üsna harvad. Valle kommuuniga on Väike-Maarja vallal 
sidemed katkenud, kuid Simuna kogudus teeb endise sõprusvallaga koostööd.  
 
 

4. TEGEVUSKAVA 
 
Tegevuskava aastateks 2018-2021 on esitatud tabelina Lisas 2. 
Tegevuskava perioodi välised investeeringud ja tegevused on esitatud tabelina Lisas 3. 
 

5. ARENGUKAVA SEIRE 
 
Arengukava ja eelarvestrateegia seire on arengukava täitmise jälgimine, mida korraldab Väike-Maarja 
Vallavalitsus ning mis toimub iga eelneva kalendriaasta kohta. Ülevaade arengukava tegevuskavas 
ettenähtud tegevuste täitmisest aruandeaastal esitatakse majandusaasta aruande tegevusaruandes.  


