Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 21. novembril 2018 algusega kell 16.00
vallamaja saalis
Päevakorra eelnõu:
1. Määruse eelnõu „Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2018-2029“ I lugemine – ettekanne Europolis OÜ juhatuse liige Raul Altnurme
2. Mäo küla spordi- ja treeningkeskuse arendusala detailplaneeringu kehtestamine – ettekanne
ehitus- ja majandusspetsialist Meelis Suvi
3. Valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine – ettekanne
vallavanem Kairit Pihlak
4. Volikogu maaelukomisjoni esimehe valimine – ettekanne volikogu esimees Madis Viise
5. Kadrina Vallavolikogu 2018. aasta 25. aprilli otsuse nr 39 „Volikogu alatiste komisjonide
moodustamine ning nende esimeeste ja aseesimeeste valimine“ punkti 2.5. muutmine – ettekanne
volikogu esimees Madis Viise
Teave
Madis Viise
Vallavolikogu esimees

Päevakorrapunkt nr 1
OTSUSE EELNÕU

OTSUS
Kadrina

21. november 2018 nr

Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2018-2029
I lugemine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõike 7,
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 4 ja Kadrina Vallavolikogu 25.02.2015. a määrusega
nr 30 kehtestatud Kadrina valla arengukava, valdkonnapõhiste arengukavade ja hallatavate
asutuste arengukavade koostamise korra § 4 Kadrina Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Lõpetada eelnõu Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2018-2029 I lugemine.
2. Suunata eelnõu avalikule väljapanekule ajavahemikul 22. november kuni 6. detsember 2018
valla veebilehel www.kadrina.ee.
3. Vallavalitsusel korraldada eelnõu avaliku arutelu 10.12.2018 kell 18.00 Kadrina vallamajas
aadressil Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029
juurde.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 2 lõike 1 kohaselt on ühisveevärk ja -kanalisatsioon
ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee
ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või
mõlemat üheskoos. Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse sama seaduse § 4 lõike 1 kohaselt
kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava aluse
Täna kehtiv Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 20152026(edaspidi ÜVK arendamise kava) kinnitati Kadrina Vallavolikogu 18. detsembri 2014
määrusega nr 25.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 2 kohaselt koostatakse ÜVK arendamise kava
vähemalt 12 aastaks. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral
seda korrigeeritakse. Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas
vähemalt 12 aastat, ning ülevaadatud kava tuleb uuesti volikogu poolt kinnitada.
ÜVK arendamise kava uuendamiseks/ajakohastamiseks saatis Kadrina Vallavalitsus 9. augustil
2018 hinnapakkumuse päringu kolmele asutusel Europolis OÜ, Alkranel OÜ ja AS Infragate
Eesti, kes vallavalitsusele teadaolevalt on koostanud sarnaseid arendamise kavasid.
Hinnapakkumuse esitasid Europolis OÜ ja Infragate Eesti AS. Soodsama pakkumuse esitas
Europolis OÜ ja Kadrina Vallavalitsus sõlmis lepingu ÜVK arendamise kava koostamiseks, mis
peab vastama kõikidele õigusaktidega kehtestatud nõuetele , sh ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni
seaduse § 4 sätestatud nõuetele ning samuti SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
keskkonnaprogrammi finantseerimise korras toodud nõuetele ja Ühtekuuluvusfondi taotluse
esitamise tingimustele.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 kõike 2⁴ kohaselt tulev ÜVK arendamise kava enne
volikogu poolt kinnitamist kooskõlastada Keskkonnaameti ja Terviseametiga
Keskkonnaamet on 18.10.2018 kirjaga nr 14-3/18/16460-4 kooskõlastanud Kadrina valla
ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 lisades märkuse, et ÜVK
arendamise kava punktis 5.1.1.2. oli jäänud muutmata puurkaevu katastrinumbriga 2562
sanitaarkaitseala, mis keskkonnaregistri andmetel on 50 m. Keskkonnaamet palub ebatäpsus
punktis 5.1.1.2 kõrvaldada ja viia kaardil sisse parandused puurkaevude katastrinumbritega
2538, 2562, 2537, 2807 sanitaarkaitsealade osas enne volikogus kinnitamist.
Vastavad parandused on koostaja poolt teostatud 19.10.2018.
Terviseamet andis 19.10.2018 Kadrina Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale
aastateks 2018-2029 Terviseohutuse hinnangu nr 9.2-5/7966, millega kooskõlastas arendamise
kava märkusteta.
Vastavalt Kadrina valla arengukava, valdkondlike arengukavade ja hallatavate asutuste
arengukavade koostamise korrale (Kadrina Vallavolikogu 25.02.2015 määrus nr 30) suunab
vallavolikogu peale esimest lugemist arengukava avalikule väljapanekule, määrates avaliku
väljapaneku aja ja avaliku arutelu toimumise aja ja koha.
Ettepanek on suunata arengukava avalikustamisele perioodiks 22. november kuni 6. detsember
2018 (14 päeva) ja korraldada avalik arutelu 10. detsembril kell 18.00 vallamajas.
Eelnõu koostas Lea Uueni
Õiguslik alus:
Ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni seadus
§ 4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine ja arendamine
(1) Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul omavalitsusel puudub
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, võib ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajada
detailplaneeringu alusel kuni selle arendamise kava valmimiseni tingimusel, et detailplaneering
sisaldab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõudeid.

(1¹) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist korraldab kohalik omavalitsus.
(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava
vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse.
Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat,
ning ülevaadatud kava uuesti kinnitada. Kava peab sisaldama vähemalt:
1) ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte;
2) dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas reoveekogumisalade
sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemi;
3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist
maksumust.
(2¹) Dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem peab sisaldama vähemalt:
1) veeallikate ja veehaarete ning pumba- ja puhastusrajatiste asukohti, sanitaarkaitsealade ning
rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust;
2) tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevõtukohti;
3) kanalisatsioonisüsteemide kirjeldust, ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning
purgimissõlmede ja väljalaskude asukohti ja kujasid.
(2²) Reoveekogumisala on ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee
kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või suublasse juhtimiseks.
Reoveekogumisala piiritletakse veeseaduse alusel.
(2³) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava peab olema kooskõlas vesikonna
veemajanduskavaga.
[RT I, 01.04.2014, 2 - jõust. 11.04.2014]
(2⁴) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava tuleb enne kinnitamist kooskõlastada
Keskkonnaameti ja Terviseametiga.
[RT I 2009, 49, 331 - jõust. 01.01.2010]
(2⁵) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel riigi tagatud laenuga, riiklike või Euroopa
Liidu vahenditega peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas lisaks käesoleva
paragrahvi lõigetes 2 ja 2¹ nimetatud andmetele sisalduma:
1) keskkonnatingimuste ülevaade, sealhulgas ülevaade pinna- ja põhjaveest, vete seisundist,
pinna- ja põhjaveele avalduvast koormusest, põhjaveevarudest ja ehitusgeoloogilistest
tingimustest ning kava seisukohast olulistest piirkonna muudest iseärasustest;
2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kirjeldus, sealhulgas vee-ettevõtja andmed,
kliendigrupid, tarbitud ja tarbitava vee kogused ning ärajuhitava reovee ja heitvee kogused, veeja kanalisatsioonisüsteemide lekkest tingitud veekaod, infiltratsiooni hinnanguline suurus ja kava
seisukohast olulised muud andmed;
3) sotsiaal-majanduslike näitajate kirjeldus, sealhulgas kohaliku omavalitsuse üksuse ühe
leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja elanikkonna maksevõime prognoos vähemalt
12 aastaks aastate kaupa;
4) ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide asukoht ja nende asendiskeem ning nimetatud
süsteemide, sealhulgas puurkaev-pumplate, veetöötlusjaamade, survetõstepumplate,
veetorustike, tuletõrjehüdrantide, ühisvoolu- ja lahkvoolukanalisatsiooni, lokaalsete
puhastusseadmete, reoveepumplate, purgimissõlmede, reoveepuhastite,
sademeveekanalisatsiooni ja tulekustutusvee võtmise kohtade tehniline kirjeldus ning seisukorra
ja sobivuse hinnang;
5) vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate kirjeldus ning lühi- ja pikaajalised
investeerimisprogrammid, investeeringute allikad, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse
osutamiseks vajaliku põhivara kirjeldus ja seisundi hinnang, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
teenuse hinna prognoos ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele tehtavate kulutuste
osakaal kohaliku omavalitsuse üksuse ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust
vähemalt 12 aastaks aastate kaupa;
6) kohaliku omavalitsuse üksusele sobivate tehniliste lahenduste iseloomustus käesoleva lõike
punktidest 2–5 lähtudes;
7) kohaliku omavalitsuse üksuse määratud perspektiivsete ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
kaetavate alade kaardid juhul, kui need ei sisaldu kohaliku omavalitsuse üldplaneeringus.

(4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik
või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute
veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.
(5) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise alus, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi tagatud
laenust.

Päevakorrapunkt nr 2
OTSUSE EELNÕU
OTSUS
Kadrina

21. november 2018 nr

Mäo küla spordi- ja treeningkeskuse
arendusala detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu ala asub Mäo küla Lepikmetsa kinnistul (katastritunnus 27302:002:0040)
pindalaga 11,76 ha. Antud alale on planeeritud orienteeruvalt 230 kohaga hotellikompleks, ujula,
kohvik, parkimisplats ja 2 sisehalli ja külalistemajad. Lisaks erinevad spordirajatised:
jalgpalliplatsid, 2-3 tenniseväljakut, korvpalliväljak, plats liuväljaku jaoks. Tegevuse eesmärgiks
on kaasaegse spordikeskuse loomine, mis suunatud noorte jalgpallisportlaste treenimiseks ning
harrastus ja professionaalsetele sportlastele erinevate spordialade treenimisvõimaluste loomiseks
ja spordiürituste korraldamiseks.
Detailplaneeringust huvitatud isik on MTÜ Kadrina Trencenter.
Kadrina valla üldplaneeringu muutmise põhjendused.
Detailplaneering on koostatud üldplaneeringut muutva planeeringuna. Üldplaneeringuga ei ole
kinnistule kavandatud detailplaneeringuga kavandatud tegevusi. Vastavalt huvitatud isiku
lähteülesandele kavandatakse kinnistule spordi- ja treeningkeskus. Kavandatava keskuse jaoks
on tegemist asukoha poolest soodsa kinnistuga, kuhu huvitatud isikul on võimalik kaasata
keskuse rajamiseks vajalikke investeeringuid. Maa sihtotstarbe muutmisega ei halvene
naaberkinnistute üldplaneeringujärgse kasutamise võimalused. Loodava keskuse näol ei ole
tegemist tervikuna äriobjektiga, vaid kogukonnale suunatud tegevusega, mis parandab
muuhulgas valla elanike võimalusi sportimiseks ja vaba aja veetmiseks. Eeltoodust lähtuvalt
võib pidada üldplaneeringu muutmise ettepanekut põhjendatuks. Kavandatava spordikeskuse
rajamisega lisandub Kadrina valda nii töökohti kui ka uute teenuste pakkumise võimalusi, kuna
spordikeskusesse planeeritakse rajada hulgaliselt erinevate spordilade harrastusvõimalused ning
eraldi hoonena ka spa-alaga majutushoone. Spordikeskuse kasutajate sihtgrupp on väga lai,
alates profi- ja harrastussportlastest koolilaste ja ajateenijateni välja. Koostöös kohaliku
omavalitsusega on võimalik keskust kasutada valla teenuste pakkumiseks ja kohalike ürituste
läbiviimiseks (vallapäevad, laadad jms), muutes keskust oluliseks ühiskondlikuks objektiks terve
valla mõistes. Lisaks sellele aitab keskus kaudselt kaasa ka valla üldise maine ja
konkurentsivõime tõusule.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal planeeringu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei
esitatud. Rahandusministeerium andis järelevalve käigus detailplaneeringu kehtestamiseks
heakskiidu oma 04.11.2018 kirjaga nr 14-11/7402-2.
Aluseks võttes planeerimisseaduse paragrahvi 139 lõike 1, Kadrina Vallavolikogu.
o t s u s t a b:
1. Kehtestada Mäo küla spordi- ja treeningkeskuse arendusala detailplaneering Lepikmetsa
kinnistul (katastritunnus 27302:002:0040).
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Madis Viise
Vallavolikogu esimees

Päevakorrapunkt nr 3
OTSUSE EELNÕU

OTSUS
Kadrina

21. november 2018 nr

Valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36, § 22 lõike 3 ja
avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 1 ja lõike 5 Kadrina Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kehtestada alates 01.01.2019 Kadrina valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade
koosseis vastavalt käesoleva otsuse lisale.
2. Vallavalitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul ametiasutuse struktuuris ja
teenistuskohtade koosseisus muudatusi vallavolikogu poolt kehtestatud palgafondi piires.
3. Käesolevas otsuses nimetatud teenistujatele ametipalga määramise ja preemia
maksmise aluseks on Kadrina Vallavalitsuse 2014. aasta 28. mai määrusega nr 14
kinnitatud Kadrina Vallavalitsuse palgajuhend. Palgajuhendi § 4 lõige 1 2019. aastal
rakendamisele ei kuulu.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri otsuse eelnõu „Kadrina Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu
kehtestamine“ juurde
Eelnõuga korraldatakse ümber ametiasutuse teenistuskohtade jaotus vastavalt kohaliku
omavalitsuse ülesannete täitmise reaalsele vajadusele.
Teenistuskohtade koosseisude muutmise tulemusena ei suurene tähtajatute teenistuskohtade arv
struktuuris, vaid tugevdatakse pädevust vastavalt seadustega kohalikule omavalitsusele pandud
ülesannete täimisel.
Teenistuskohtade koosseisus tehakse järgmised muudatused:
1) Kehtiva struktuuriga võrreldes ehituspetsialisti ja ehitus- ja majandusspetsialisti kahe
ametikoha asemele jääb 1 ametikoht nimetusega ehituspetsialist. Valla
majandusküsimused kuuluvad abivallavanema vastutusalasse.

2) Vähendatakse keskkonnaspetsialisti ametikoha koormust 0,8-le, kuna kaovad
maakorraldusega seotud ülesanded, mis arvestuslikult olid koormusega 0,2.
3) Arhivaari ametikoha koormust vähendatakse 0,8-lt 0,6-le, arhivaari ametiülesannetest
kaovad maamaksu korraldamisega seotud tegevused. Seoses asutuste arhiivide
üleandmisega Rahvusarhiivile, koondatakse arhivaari ametikoht hiljemalt 31. detsembril
2019. Tegevus toimub aasta jooksul, kuna käesolevaks hetkeks pole lõplikult selged kõik
seotud toimingud. Edaspidi dokumentide arhiveerimine digitaliseeritakse ja muutub
kantseleispetsialisti ülesandeks.
4) Luuakse maakorradusspetsialisti ametikoht koormusega 0,8. Ametikoha eesmärgiks on
maakorraldustoimingute läbiviimine ning maamaksu arvestuse pidamine. Kehtivas
struktuuris on maakorraldustoimingute jaoks 0,2 ametikohta keskkonnaspetsialisti
ülesandeks, kuid sellise koormusega pole võimalik KOV-ile pandud kohustusi täita.
Maakorraldusspetsialisti ülesandeks on:
a. valla geodeetilise andmesüsteemi pidamine;
b. riikliku aadressiandmete süsteemi pidamine ja täiendamine;
c. maareformi lõpetamisega seotud toimingute teostamine;
d. maaga seotud tehinguteks (omandamine, võõrandamine, tagastamine,
kompenseerimine, erastamine, munitsipaliseerimine, riigi omandisse jätmine,
hoonestusõiguse seadmine, kasutusvaldusesse andmine jms) vajalike
maakorraldustoimingute tegemine;
e. kinnisomandi kitsenduste selgitamine ja kinnisasja piiride kindlaksmääramine;
f. sundvalduse ja sundvõõrandamise jaoks vajalike dokumentide ettevalmistamine;
g. mitmeid erakinnistuid läbivate avaliku huviga erateede aluste maade
munitsipaliseerimiseks või erateedele sundvalduse seadmiseks vajalike
dokumentide ettevalmistamine;
h. maakorraldusalaste õigusaktide eelnõude koostamine vallavalitsusele ja
vallavolikogule;
i. maa kasutamise seaduslikkuse üle kontrolli teostamine;
j. katastriüksuste esitamine läbi kinnistuportaali kinnistusraamatusse kandmiseks;
k. maakorralduskavade, ümberkruntimiskavade ja maa hindamise protsessides
osalemine;
l. maamaksuregistri ja arvestuse pidamine;
m. vallaelanike, vallavalitsuse ja -volikogu liikmete nõustamine maakorraldust
puudutavates küsimustes.
5) Luuakse juristi ametikoht, kelle töö eesmärgiks on lahendada vallavalitsuse
põhiprotsessidega seotud juriidilisi küsimusi eelkõige õigusloome, andmekaitse,
riigihangete ja lepingutega seotud valdkonnas. Tänane õigusruum on muutunud ajas palju
täpsemaks, valla- ja linnasekretäride funktsioonid ja kompetents on taasiseseisvumise
järgselt jäänud küll samaks, kuid lisandunud on mitmeid õiguslikke ülesandeid. Näiteks
vastutus andmekaitse nõuete täitmise ja jälgimise eest. Erinevatest seadustest tulenevate
ülesannete täitmine eeldab sotsiaaltöötajate ja teiste valdkondade spetsialistide kõrval
kaasaegset juriidilist kompetentsi rohkem, kui varasematel perioodidel. Juriidilise nõu
vajadus on järjest enam ka allasutuste juhtidel lähtuvalt nii personalitööst, kui ka
seadustega neile pandud ülesannetest. Samuti on selgelt suurenenud vallakodanike ja
teenuse saajate pöördumiste hulk, mis vajavad samuti igapäevast menetlemist ning
operatiivseid sekkumisi. Lepingulised suhted teenuse osutajatega ja teenuse saajatega on
läinud põhjalikumaks ning see eeldab nende ettevalmistamisel täiendava ressursi
olemasolu. Kindlasti on võimalik erinevaid lepinguid tellida ka erasektori poolt
ettevalmistatuna, kuid nende maksumus ei ole proportsionaalne valla võimalustega ning
sellegi poolest on ka ühekordsete lepingute puhul vajalik valla poolne ametnikust pädev
partner nende koostamisel ja läbirääkimisel sisendite ja väljundite osas eelkõige. Juristi
ülesandeks on:

6)

7)
8)

9)

a. Eesti Vabariigi õigusaktide läbitöötamine, vallavalitsuse teenistujate tähelepanu
juhtimine vajalikele õigusaktidele ja nende muudatustele;
b. Valla ja hallatavate asutuste nõustamine vastavalt 25. mail 2018 jõustunud
Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusest tulenevatele andmekaiste nõuetele ning
vastavate õigusaktide täitmise jälgimine;
c. Valla õigusloomes osalemine, eelnõude kontrollimine ning hinnangute andmine;
d. Ettepanekute tegemine valla õigusaktide vastavusse viimiseks Eesti Vabariigis
kehtivate õigusaktidega;
e. Vallavalitsuse teenistujate, vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide ja vallale
kuuluvate äriühingute juhtide õigusalane nõustamine;
f. Lepingute koostamine, kontrollimine ja täitmise üle arvestuse pidamine;
g. Valla teenistujate ja hallatavate asutuste nõustamine riigihangete läbiviimisel;
h. Vallasekretäri asendamine - tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§-st 55 saab vallasekretäri asendada juristi kvalifikatsiooniga isik.
i. Volikogu esimehe ja volikogu liikmete nõustamine ja volikogu istungite
protokollimine.
Struktuuris kajastatakse tugitöötaja 2 ametikohta tähtajaga 30.09.2020. Tugitöötajad
võetakse tööle projekt "Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine LääneVirumaal" raames ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Vallavalitsusel on tööleping bussijuhi ja koristajaga. Korrektne on need ametikohad
kajastada struktuuris.
Valdkonnad nimetatakse ümber osakondadeks. Selline samm võimaldab eelkõige
selgemalt ja arusaadavamalt kirjeldada alluvussuhteid struktuuris, ülesannete jaotumist
ning nende sidumist valla õigusaktidega.
Tulenevalt osakondade loomisest, muutub sotsiaalala juhataja ametinimetus
sotsiaalosakonna juhatajaks.

Kairit Pihlak
vallavanem

Päevakorrapunkt nr 4
OTSUSE EELNÕU

OTSUS
Kadrina

21. november 2018 nr

Volikogu maaelukomisjoni esimehe valimine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 20,
paragrahvi 47, Kadrina valla põhimääruse paragrahvi 7 lõike 2 ning arvesse võttes 21. novembri
2018. aasta häältelugemiskomisjoni protokollis fikseeritud hääletustulemused Kadrina
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Valida maaelukomisjoni esimehe kohale ……
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

Päevakorrapunkt nr 5
OTSUSE EELNÕU

OTSUS
Kadrina

21. november 2018 nr

Kadrina vallavolikogu 2018. aasta 25. aprilli
otsuse nr 39 “Volikogu alatiste komisjonide
moodustamine ning nende esimeeste ja
aseesimeeste valimine” punkti 2.5. muutmine

Aluseks võttes Kadrina Vallavolikogu 21. novembri 2018. aasta otsuse nr ….”Volikogu
maaelukomisjoni esimehe valimine” ja lähtudes haldusmenetluse seaduse § 64 lõikest 1 Kadrina
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Muuta Kadrina Vallavolikogu 2018. aasta 25. aprilli otsuse nr 39 “Volikogu alatiste
komisjonide moodustamine ning nende esimeeste ja aseesimeeste valimine” punkti 2.5.
järgmiselt:
“1.5. maaelukomisjon - ……..…..”
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

