Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 24. aprillil 2019 algusega kell 16.00
vallamaja saalis.
Päevakorra eelnõu:
1. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine – ettekanne vallavolikogu
esimees Madis Viise
2. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2019-2022 heakskiitmine –
ettekanne vallavolikogu esimees Madis Viise
3. Loobu paisjärve ja Loobu paisrajatise haldamine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas
4. Kadrina valla koerte ja kasside pidamise eeskirja muutmine – ettekanne vallasekretär Marika
Mardõkainen
5. Rahvakohtunikukandidaatide valimine – ettekanne vallasekretär Marika Mardõkainen
6. Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine – ettekanne
vallasekretär Marika Mardõkainen
7. Volikogu aseesimehele töötasu määramine – ettekanne vallavolikogu esimees Madis Viise

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

Päevakorrapunkt nr 1
MÄÄRUSE EELNÕU

MÄÄRUS
Kadrina

24. aprill 2019 nr

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia
2030+ heakskiitmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1 alusel ning arvestades
sama seaduse § 374 lõikeid 6 ja 7.
§ 1. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine
Kiita heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ (lisatud).
§ 2. Arengustrateegia dokumentide avalikustamine
Määruse paragrahvis 1 nimetatud arengustrateegia avalikustatakse Kadrina valla veebilehel.
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. mail 2019.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

Päevakorrapunkt nr 2
OTSUSE EELNÕU

OTSUS
Kadrina

24. aprill 2019 nr

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia
tegevuskava perioodiks 2019-2022 heakskiitmine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 61 lõikele 1 on omavalitsusüksuste
ülesanne ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist.
Nimetatud ülesanne on antud Lääne-Viru maakonnas kõigi maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste
otsustega täitmiseks Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule.
KOKS § 373 lõike 1 järgi peab maakonnal olema arengustrateegia, mis on aluseks maakonna
kohaliku omavalitsuse üksuste ja koostööpartnerite poolt ühiselt maakonna arengu suunamisel,
ühiselt tehtavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel,
investeeringuteks toetuse taotlemisel ning KOKS-i § 61 lõikes 1 nimetatud kohaliku omavalitsuse
üksustele antud ühiste ülesannete täitmisel.
Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ eelnõu koostas KOKS-i § 374 lõike 3 kohaselt LääneViru Omavalitsuste Liit.
KOKS-i § 374 lõike 2 järgi peab maakonna arengustrateegial olema tegevuskava, mis ei pea
hõlmama kogu arengustrateegia kehtivuse perioodi. Maakonna arengustrateegia tegevuskava peab
olema kooskõlas maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvestrateegiatega.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 2 alusel, juhindudes sama seaduse § 22 lõikest
2 ning arvestades § 22 lõike 1 punkti 7 Kadrina vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kiita heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2019-2022 (lisatud).
2. Otsus jõustub 1. mail 2019.
3. Otsuse peale võib esitada Kadrina vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

Päevakorrapunkt nr 3
OTSUSE EELNÕU

OTSUS
Kadrina

24. aprill 2019 nr

Loobu paisjärve ja Loobu paisrajatise haldamine

Kadrina vallas Loobu külas asub Loobu jõel paisrajatis (keskkonnaregistri kood PAIS016100),
mis asub Sepikoja tee kinnistul (katastritunnus 27301:002:0342, omanik Eesti Vabariik,
volitatud asutus RMK), Silla kinnistul (katastritunnus 27301:002:0210) ja Kaldapealse kinnistul
(katastritunnus 27301:002:0209).
Loobu paisjärve (keskkonnaregistri kood VEE2027310) füüsikaliste ja bioloogiliste omaduste
muutmiseks, veekogu põhja pinnase paigaldamiseks ja Loobu jõe paisutamiseks Loobu paisul
väljastas Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja 30.06.2011 korraldusega V 1-15711/292
Insenerehituse AS-ile vee erikasutusloa nr L.VV/320472, mille kehtivusaeg lõppes 01.07.2016.
Vee erikasutusloa kehtivuse ajal toimus Loobu jõel asuva Loobu paisu rekonstrueeerimine,
kaladele rändevõimaluste loomisekse möödaviigu rajamine ning Loobu paisjärvest setete
eemaldamine. Pärast vee erikasutusloa L.VV/320472 kehtivuse lõppemist ei ole uut vee
erikasutusluba taotletud.
Veeseaduse § 8 lõike 2 punkti 5 kohaselt peab kasutajal olema vee erikasutusluba, kui toimub
veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine.
Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK)on pöördunud 05. oktoobril 2018 kirjaga nr
3-1.1/3008 Kadrina Vallavalitsuse poole ettepanekuga võtta osaliselt riigile kuuluval kinnistul
asuv Loobu paisjärv kui avalikult kasutatav veekogu koos kolmel kinnistul asuva Loobu jõe
paisrajatisega Kadrina valla kasutusse.
Keskkonnainspektsiooni Lääne-Virumaa büroo juhataja poolt 06.11.2018 nr 13-1/18/5040-4
Kadrina Vallavalitsusele saadetud kirjast nähtub, et on alustatud haldusmenetlust nr 683 Kadrina
vallas Loobu külas Loobu jõel oleva Loobu paisu suhtes, mis asub Sepikoja tee, Silla ja
Kaldapealse kinnistutel. Haldusmenetluse eesmärgiks on viia Loobu paisuga Loobu jõe
paisutamine kooskõlla seadusest tulenevate nõuetega. Tulenevalt veeseaduse § 17¹ lõikest 4, kui
paisu omanik või valdaja ei ole taotlenud õigusaktiga nõutavat vee erikasutusluba, peab paisu
omanik või valdaja paisutuse likvideerima.
Loobu paisjärve olemasolu Loobu külas mõjutab kõige rohkem kohalikku elanikkonda ning
paisu säilimine on kohalikku elu puudutav küsimus. Kohaliku elanikud pooldavad paisu säilimist
ning nimetavad Loobu paisjärve kauniks ja korrastatud piirkonnaks terves Loobu külas.
Kinnistute omanike ja kohalike elanike esindaja E. Väärtnõu on teinud Kadrina Vallavalitsusele
ettepaneku, et kohalik omavalitsus taotleks tähtajatut vee erikasutusluba Loobu jõe
paisutamiseks Loobu paisul ning võtaks Keskkonnaameti poolt väljastatava vee erikasutusloaga
kaasnevad kohustused ja vastutuse järgnevateks aastateks vallale.
Samas on E. Väärtnõu nõus valla poolt volitatud isikuna vee erikasutusloaga kaasnevate
mitterahaliste kohustuste operatiivse täitmisega nagu veetasapinna ja vooluhulkade hindamine
mõõtelati abil ja hoolduspäeviku pidamine ning suurvee aegsel (erakorralised vihmavalingud,
tulvavee, jää minek vms) perioodil tagama kõrgendatud valmisoleku (24/7) paisu operatiivseks
avamiseks ning ummistuste vältimiseks.

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8, Kadrina
Vallavolikogu 2012. aasta 30.mai määruse nr 50 “Kadrina vallavara valitsemise kord”§ 7 lõike 2
punkti 2 ja lõike 7, veeseaduse § 8 lõike 2 punkti 5 ning lähtudes Kadrina Vallavolikogu maaelukomisjoni 16.04.2019 ettepanekust Kadrina Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Võtta Kadrina valla haldusesse Loobu paisjärv kui avalikult kasutatav veekogu koos Loobu
paisrajatisega.
2. Kadrina Vallavalitsusel algatada Loobu paisule vee erikasutusloa taotlemise menetlus.
3. Volitada vallavanem Kairit Pihlakut sõlmima halduslepingu Loobu paisrajatise alla jäävate
kinnistute omanikega.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest

(allkirjastatud digitaalselt)
Madis Viise
Vallavolikogu esimees

Lisad:
1. Riigimetsa Majandamise Keskuse 05.10.2018 kiri nr 3-1.1/3008 “ Loobu paisrajatise vee
erikasutusloast”.
2. Keskkonnainspektsiooni Lääne-Virumaa büroo 06.11.2018 kiri nr 13-1/18/5040-4 “Päring
seoses Loobu paisu haldusmenetlusega”.

Õiguslik alus:
KOKS § 8 lõige 1 punkt 8 - laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja
faktooringukohustuste võtmine, kohustuste võtmine kontsessioonikokkulepete alusel, kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõikes 7 nimetatud rendikohustuste võtmine,
muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine ning piirmäära
kehtestamine rahavoogude juhtimiseks võetavale laenule;
Kadrina vallavara valitsemise kord
§ 7. Vallavara omandamine
(2) Vallavara omandamise või teenuse tellimise otsustab volikogu:
2) kui sellega võetakse vallale rahaliselt hinnatavaid kohustusi, mis toovad kaasa rahalisi
kohustusi järgnevate aastate eelarvetes
(7) Vallavara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või vallavanema poolt volitatud isik. Kui
vallavara omandamine kuulub hallatava asutuse pädevusse, sõlmib vara omandamise lepingu
vastava asutuse juht või tema poolt volitatud isik.
Veeseadus § 8. Vee erikasutus
(2) Vee erikasutusluba peab olema, kui:
5) toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine;

Veeseadus § 8. Vee erikasutus
(1) Vee erikasutuseks peab kasutajal olema luba ja võõra maa kasutamise korral ka
maaomaniku nõusolek. (Loobu paisu ja paisjärve omanikelt nõusolek, mis peaks äkki juba
volikogu eelnõu juurde lisama)
Veeseaduse § 9 lõige 5- Vee erikasutusloa annab Keskkonnaamet.
Veeseaduse § 9 lõige 7- Vee erikasutusloa kirjaliku taotluse esitab taotleja vee erikasutusloa
andjale, kes teeb otsuse keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta.
Vee erikasutusloa andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse vee erikasutusloa
taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt kolme kuu jooksul nõuetekohase taotluse
menetlusse võtmise kuupäevast arvates.
Vee erikasutusloa taotlusmaterjalid koostab taotleja omal kulul.
Veeseadus § 17. Veekogu paisutamine
(5) Paisu omanik või valdaja on kohustatud:
1) tagama paisu tehnilise korrashoiu ja vajaduse korral hoolduse;
2) pidama päevikut, mõõtma regulaarselt vooluhulkasid, veetaset eriti suurvee ajal
operatiivselt tegutsema
3) tagama paisul kalastiku kaitse, sealhulgas Keskkonnaameti nõudmisel kalade läbipääsu nii
paisust üles- kui ka allavoolu käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetamata veekogudel;
4) tagama vesiehitisest allpool looduslikus voolusängis ökoloogilise miinimumvooluhulga või
loodusliku äravoolu, kui looduslik äravool on ökoloogilisest miinimumvooluhulgast väiksem;
5) teavitama paisu avariist või avariiohust viivitamata Keskkonnainspektsiooni või Päästeametit;
6) kõrvaldama paisu avarii või avariiohu.
7) teostama Keskkonnaameti poolt väljastatava vee erikasutusloaga määratud nõudeid.
Vee erikasutusloa taotlemise aluseks on keskkonnaministri 26.03.2002 määrus nr 18 "Vee
erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmine, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa
taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vorm"

Eelnõu koostas keskkonnaspetsialist Lea Uueni, Lea.Uueni@kadrina.ee
Maakomisjon on 16.04.2019 toimunud koosolekul andnud soovituse volikogul otsustada Loobu
paisjärv võtta Kadrina Valla hallata.

Päevakorrapunkt nr 4
MÄÄRUSE EELNÕU

MÄÄRUS
Kadrina

24. aprill 2019 nr

Kadrina valla koerte ja kasside pidamise
eeskirja muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36² ja
haldusmenetluse seaduse § 92 alusel.
§ 1. Kadrina valla koerte ja kasside pidamise eeskirja muutmine
(1) Kadrina Vallavolikogu 20.10.2010 määruse nr 16 „Kadrina valla koerte ja kasside pidamise
eeskiri“ (avaldamismärge RT IV, 22.06.2012,13) § 7 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.
(2) Kadrina Vallavolikogu 20.10.2010 määruse nr 16 „Kadrina valla koerte ja kasside pidamise
eeskiri“ § 7 sõnastatakse järgmiselt:
„§ 7. Vastutus
(1) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³
alusel.
(2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele vallavalitsus ning
Politsei- ja Piirivalveamet.“
§ 2. Määrus jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(allkirjastatud digitaalselt)
Madis Viise
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri määruse eelnõu Kadrina valla koerte ja kasside pidamise eeskirja muutmine juurde
Seoses karistusseadustiku muutmisega muudeti muuhulgas koerte ja kasside pidamise eeskirja
rikkumise eest ettenähtud karistusmäärasid.
Praegu kehtiv seadus - kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS), mis reguleerib
vastutust koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise korral, näeb karistatava teo ja karistuse
ette alljärgnevalt:
Väljavõte KOKS-ist
§ 663. Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumine

Käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel kehtestatud koerte ja kasside pidamise
eeskirjade rikkumise eest, kui see ettevaatamatusest põhjustas varalise kahju või inimesele
tervisekahjustuse, – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
Eeltoodust tulenevalt tuleb Kadrina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri, mis näeb ette
vastutuse eeskirja rikkumise eest enne seaduse muudatust ettenähtud karistusmäärade järgi so
100 trahviühiku suuruse rahatrahvi ning varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse
põhjustamisel 200 suuruse rahatrahvi, viia kooskõlla kehtiva seadusega.
Seletuskirja koostas vallasekretär Marika Mardõkainen, 322 5604.

Päevakorrapunkt nr 5
OTSUSE EELNÕU

OTSUS
Kadrina

24. aprill 2019 nr

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Aluseks võttes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvi 22 lõike 1 punkti 26,
Kohtute seaduse paragrahvi 106 ja lähtudes Viru Maakohtu esimehe 25.03.2019 kirjast nr11-5/1
Kadrina Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Valida Viru Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks:
Tiina Murumägi
Eha Tingas
Ülle Visnapuu
Kai Tamm.
2. Avaldada valitud rahvakohtunikukandidaatide nimekiri väljaandes Ametlikud Teadaanded.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Madis Viise
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri eelnõu Rahvakohtunikukandidaatide valimine juurde
Viru Maakohtu esimees on pöördunud kohalike omavalitsuste poole teatega, et 2019. aasta
viimases kvartalis lõpevad 2015. aasta novembris nimetatud rahvakohtunike volitused.
Kohtute seaduse § 103, 106 lõike 1 ja 2 kohaselt ja järgides § 107 nõudeid tuleb esitada hiljemalt
1. augustiks 2019 Viru Maakohtule Kadrina volikogu poolt valitud ja Ametlikes Teadaannetes
avaldatud rahvakohtunikukandidaatide nimekiri koos kandidaatide poolt täidetud ankeetidega.
Rahvakohtunikukandidaadid valitakse proportsionaalselt omavalitsuse rahvaarvuga, mille
tulemusena tuleb Kadrina vallast valida neli kandidaati.
Eelnõus nimetatud isikud on andnud nõusoleku rahvakohtunikeks kandideerimiseks ja täitnud
vastava avalduse. Seletuskirjas on esitatud väljavõte Kohtute seadusest, et anda informatsiooni
rahvakohtunike valimise, nendele esitatavate nõuete ja nende kohustuste kohta.
§ 103. Rahvakohtunikule esitatavad nõuded
(1) Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht
on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval
tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.
[RT I 2009, 4, 27 - jõust. 26.01.2009]
(2) Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
1) süüdi mõistetud kuriteo eest;

2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) omanud püsivat elukohta, see tähendab elukohta, mille aadressiandmed on kantud
rahvastikuregistrisse, alla ühe aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud ta
rahvakohtunikukandidaadiks;
5) kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) Vabariigi Valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) Vabariigi President;
11) Riigikogu liige.
12) [kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018](ennem maavanem)
(3) Kuriteos süüdistatavat isikut ei või kriminaalmenetluse ajal rahvakohtunikuks nimetada.
§ 104. Rahvakohtuniku volituste tähtaeg
(1) Rahvakohtunik nimetatakse neljaks aastaks.
(2) Isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks.
(3) Rahvakohtuniku volituste tähtaja lõppemisest teatab maakohtu esimees kohaliku
omavalitsuse volikogule vähemalt neli kuud ette.
(4) Kui rahvakohtuniku volitused lõpevad kohtumenetluse ajal, jätkab ta oma ülesannete täitmist
kohtuasja lahendamiseni selles kohtus.
[RT I 2005, 15, 85 - jõust. 01.01.2006]
§ 105. Rahvakohtuniku volituste ennetähtaegne lõpetamine
(1) Rahvakohtuniku volitused lõpetatakse, kui ilmneb käesoleva seaduse § 103 lõikes 2
nimetatud asjaolu. Kui selleks on mõjuv põhjus, võib rahvakohtuniku volitused lõpetada tema
avalduse alusel.
(2) Rahvakohtuniku volituste ennetähtaegse lõpetamise otsustab käesoleva seaduse §-s 108
nimetatud komisjon maakohtu esimehe ettepanekul.
[RT I 2005, 71, 549 - jõust. 01.01.2006]
§ 106. Rahvakohtunikukandidaadi valimise kord
(1) Kandidaate võib esitada omavalitsusüksuse volikogu iga liige.
(2) Rahvakohtunikukandidaadid valib kohaliku omavalitsusüksuse volikogu.
(3) Maakohtu tööpiirkonda kuuluva omavalitsusüksuse volikogu esitatavate kandidaatide arvu
määrab kohtu esimees. Rahvakohtunikukandidaatide arv peab olema võrdeline
omavalitsusüksuse elanike arvu ja kohtu tööpiirkonna elanike arvu suhtega.
[RT I 2005, 15, 85 - jõust. 01.01.2006]
§ 107. Rahvakohtunikukandidaatide nimekiri
(1) Rahvakohtunikukandidaatide nimekirja esitab omavalitsusüksuse volikogu maakohtule
vähemalt kaks kuud enne rahvakohtunike volituste lõppemist. Nimekirjas märgitakse
rahvakohtunikukandidaadi nimi, isikukood, aadress, töökoht ning amet või tegevusala.
(2) Rahvakohtunikukandidaatide nimekiri avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded
vähemalt kaks kuud enne varem nimetatud rahvakohtunike volituste lõppemist. Nimekirja esitab
avaldamiseks omavalitsusüksuse volikogu.
(3) Avaldada tuleb rahvakohtunikukandidaadi nimi, töökoht ja amet või tegevusala.
(4) Igaühel on õigus rahvakohtunikukandidaadi rahvakohtunikuks nimetamine vaidlustada
maakohtu rahvakohtunike nimetamise komisjonis.
(5) Teade vaidlustamise õiguse kohta ja vaidlustamise kord avaldatakse koos
rahvakohtunikukandidaatide nimekirjaga väljaandes Ametlikud Teadaanded.
[RT I 2005, 15, 85 - jõust. 01.01.2006]
§ 108. Rahvakohtuniku nimetamine
(1) Rahvakohtunikukandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv
rahvakohtunike nimetamise komisjon, mille koosseisu kinnitab kohtu esimees.
(2) Rahvakohtunike nimetamise komisjoni kuuluvad maakohtu esimees ja kohtu üldkogu valitud
kohtunik ning maakohtu tööpiirkonda kuuluva iga kohtumaja juht või kohtumaja juhi poolt sama
kohtumaja kohtunike hulgast nimetatud esindaja. Komisjoni esimeheks on kohtu esimees.
[RT I 2006, 55, 411 - jõust. 23.12.2006]

(3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas
komisjoni esimees. Komisjon teeb otsuse kohalolevate liikmete häälteenamusega. Kui hääled
jagunevad võrdselt, on otsustav komisjoni esimehe hääl.
[RT I 2006, 55, 411 - jõust. 23.12.2006]
(4) Komisjon nimetab rahvakohtunikukandidaatide seast rahvakohtunikuks selle kohtu jaoks
kindlaks määratud arvu isikuid.
(5) Rahvakohtunikku nimetades arvestab komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta
esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest,
erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.
§ 109. Rahvakohtuniku vanne
Rahvakohtunik annab kohtu üldkogu ees järgmise vande:
«Tõotan jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Tõotan mõista
õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega.»
§ 110. Rahvakohtuniku osalemine õigusemõistmises
(1) Rahvakohtunikud kutsutakse kohtusse õigusemõistmises osalema arvestusega, et
rahvakohtunikud osaleksid õigusemõistmises võimalikult võrdselt.
(2) Kui rahvakohtunik ei saa kohtuistungile ilmuda, kutsutakse tema asemel istungile teine
rahvakohtunik.
§ 111. Rahvakohtuniku kohustused
(1) Õigusemõistmises osalema kutsutud rahvakohtunik on kohustatud ilmuma kohtuistungile.
(2) Kui rahvakohtunik ei saa kohtuistungil mõjuval põhjusel osaleda, peab ta sellest kohtule
viivitamata teatama.
(3) Rahvakohtuniku kohta kehtivad käesoleva seaduse §-des 70–72 loetletud kohustused.
(4) Rahvakohtunikule võib ametisoleku ajal kriminaalasjas süüdistuse esitada ainult tema
tööpiirkonna maakohtu esimehe nõusolekul.
[RT I 2005, 15, 85 - jõust. 01.01.2006]
§ 112. Rahvakohtunikule tasu maksmine
(1) Rahvakohtunikule makstava tasu suuruse ja maksmise korra kehtestab valdkonna eest
vastutav minister määrusega. Valdkonna eest vastutav minister ei tohi määrusega kehtestatavat
rahvakohtuniku tasu suurust vähendada.
[RT I 2006, 55, 411 - jõust. 23.12.2006]
(2) Rahvakohtunikule hüvitatakse õigusemõistmises osalemisega seotud kulud.
(3) Tööandja peab rahvakohtuniku õigusemõistmises osalemise ajaks tööst vabastama.
(4) [Kehtetu - RT I 2006, 55, 411 - jõust. 23.12.2006]
Eelnõu koostas: vallasekretär Marika Mardõkainen 322 5604

Päevakorrapunkt nr 6
OTSUSE EELNÕU

OTSUS
Kadrina

24. aprill 2019 nr

Euroopa Parlamendi valimisteks
jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine

Aluseks võttes Euroopa Parlamendi valimise seaduse paragrahvi 14 lõiked 1, 2, 3, 8 Kadrina
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Moodustada 26. mail 2019.a toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks Kadrina vallas kaks
jaoskonnakomisjoni ning nimetada jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed
alljärgnevalt:
1.1. valimisjaoskond nr 1 asukohaga Kadrina Rahvamaja, Viru 14 Kadrina alevik.
esimees Jaan Rummi
liikmed:
Krista Kirsimäe
Karl Meos
Imbi Pani
Tamara Rummi
Väino Aunapuu - Eesti Keskerakond
Tiiu Kollom - Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Ants Leht - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
asendusliikmed: Ene Kaldamaa Aino Põldaas.
1.2. valimisjaoskond nr 2 asukohaga Kadrina Lasteaia Sipsik Hulja rühmade ruumes (Hulja
raamatukogu), Tõnismäe 18 Hulja alevik
esimees Gerda Ansi
liikmed:
Eha Tingas
Ave Häätarõ
Külli Hallik-Vilu
Maire Leht - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
asendusliikmed: Maire Laulik, Ia Kaskla.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
(allkirjastatud digitaalselt)
Madis Viise
Vallavolikogu esimees

Päevakorrapunkt nr 7
OTSUSE EELNÕU

OTSUS
Kadrina

24. aprill 2019 nr

Volikogu aseesimehele töötasu määramine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 21 Kadrina
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Määrata volikogu aseesimehe Andres Taimla töötasuks alates 1. maist 2019 270 eurot kuus.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

