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Tunnustagem õpetajaid!

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub üles esitama kandidaate üleriigilisse tunnustussüsteemi “Eestimaa õpib
ja tänab”, mille eesmärk on tunnustada ja tutvustada
üldsusele Lääne-Virumaa haridustöötajate tegevust ning
selgitada tehtud töö tulemuste põhjal välja maakonna
haridustöötajad, kes on oma töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.
Kandidaate üleriigiliselt tunnustatud kategooriate
auhindadele saab esitada 18. aprillini Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel www.hm.ee/gala. Lisaks saab
kandidaate esitada ka maakondlikele täiendavatele kategooriatele Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel
www.virol.ee, tähtaeg on samuti 18. aprill. Tunnustagem
õpetajaid! (KK)

Kummituste kool

Ühe kooli all oli kummituste kool. Selles koolis õppis
igasuguseid kummitusi, vampiire ja muumiaid. Aga
inimeste kooli põrand oli nõrk ning ühel päeval kukkus
üks tüdruk läbi põranda otse vampiiritüdrukute keskele.
Inimtüdruk ehmus väga, aga vampiiritüdrukud ei pilgutanud silmagi. Üks vampiiritüdruk pani ta kotti ja ütles:
“Hoiame ta kokanduse tunniks!” Teised vampiiritüdrukud olid nõus.
Kõlas tunnikell ja kummitused alustasid tundi. See tund
oligi kokandus. Õpetaja ütles õpilastele tundi alustades:
“Tont!” See tähendas: “Tere!” “Täna teeme inimkonserve!” Nii hakkasid vampiiritüdrukud vürtse ja muid vajalikke aineid segama. Tuli aeg inimene lisada. Üks vampiiritüdruk avas koti, kuid inimtüdrukut ei olnud seal.
Temast oli järel vaid kiri. Kirjas seisis: “Kasutage aju!”
Gertud Kaubi, Kadrina Keskkool
Eesti Rahvusringhäälingu Lastejaama Tähekese Jubejuttude
võistluse 2. klasside arvestuses I koht
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35. Eesti omavalitsuste talimängud Kadrinas
35. Eesti omavalitsuste talimängud on selleks korraks
läbi. 2. ja 3. märtsil vallutasid
Kadrina õhinat täis sportlased,
kes näitasid rammu üheksal
võistlusalal, milleks olid mäeja murdmaasuusatamine, ujumine, meeste ja naiste korvpall,
lauatennis, kabe ja male ning
juhtide võistlus.
Parimad linnad ja vallad selgitati välja kahes grupis: üle
8000 elanikuga ning kuni 8000
elanikuga omavalitsus. Sel
korral võidutsesid Eesti omavalitsuste talimängudel Rae
ja Alutaguse vald ning Rakvere linn. Kevadiselt talvistelt
mängudelt sai spordirõõmu
osaliseks ligi 1500 inimest 50
omavalitsusest, mis moodustab 63% Eesti omavalitsustest.
Üle 8000 elanikuga valdade arvestuses võitis Rae vald
vaid 3-punktise eduga Tartu
ees, kolmandaks tuli Viljandi vald. Väikeste valdade arvestuses oli paremusjärjestus
järgmine: Alutaguse, Kiili ja
Viru-Nigula vald.
Üldkokkuvõttes olid spordialade võitjad järgmised:
murdmaasuusatamises
Järva vald, mäesuusatamises ja
ujumises Rae vald, meeste
korvpallis Kambja vald, naiste
korvpallis Tartu vald, lauatennises Viru-Nigula vald, kabes
Lääne-Harju vald ja males Tallinn. Rõõmustame, sest juhtide
võistlusel oli oma kategoorias
parim Kadrina vallavanem
Kairit Pihlak. Veel võidutsesid
Reili Rand Hiiumaalt, Indrek
Kesküla Väike-Maarjast, Mar-

Madis Lepiksaar (hallis) Tõnu Rummole (mustas) murdmaasuusatamises järge edasi andmas.
Foto: Ain Liiva
ti Rehemaa Sakust ja Mihkel
Juhkami Rakvere linnast.
Spordialadest oli kõige
osavõturohkem
murdmaasuusatamine, kus osales 470
sportlast.
Mäesuusatamisel
Kiviõli Seikluskeskuses tuhises mäest alla 234 suusatajat ja
lumelaudurit, ujumises tegid
164 osalejat 333 starti. Nii kabes kui ka males oli laudade
taga 20 5-liikmelist võistkonda
ning lauatennises peeti viiel
laual 27 võistkonna osalusel
90 kohtumist. Naiste korvpallis osales 11 ning meeste korv-

pallis koos eelturniiridega 28
võistkonda.
Kadrina valla sportlased
eesotsas vallavanemaga olid
väga tublid ning saavutasid
väikeste valdade arvestuses
tubli 5. koha 19 võistkonna
seas ning üldarvestuses olid
meie valla esindajad 19. kohal.
Meie tublid sportlased olid:
korvpallis Alari Uusmann,
Mehis Meltsa, Raigo Pärs,
Germo Veide, Hugo-Martin
Toming, Aaron Kiik, Matteus Miilpalu, Oliver Reinol,
Aleksander Ilin ja Märt Ait;

Kadrina vald ja Kadrina Spordikeskus tänavad valda esindanud tublisid sportlasi!
Aitäh neile, kes aitasid kaasa kogu sündmuse paremale sujumisele. Järgmised suured
mängud toimuvad suvel 12.-14. juulini Tartus, kus toimuvad 15. Eestimaa suvemängud.

ujumises Mart Suurkivi, Arleen Klopp, Rosabel Klopp,
Karoliina Mitt, Laura-Eliise
Sokk ja Maigron Matsiselts;
lauatennises Aarne Ruuto,
Jaanus Lokotar, Triin Tahk,
Mihkel Arak ja Kairi Manninen; lumelaual/mäesuusal
Karel Kirsimäe, Argo Alas,
Rait Karus ja Karmo Kalamäe; Males Oleg Nukk,
Raul Pakler, Rainer Järvsoo
ja Mirtel Römer; murdmaasuusatamises Tõnu Rummo,
Tarmo Maasing, Lars Riisalu,
Kalmer Koosapoeg, Liis Mari
Kaso, Kadri Ann Jundas, Rudolf Mets, Rasmus Lui, Dagmar Lui, Ilmar Raap, Egert
Lepiksaar, Indrek Lepiksaar,
Madis Lepiksaar, Merili Sirvel, Teisi Sirvel ja Rein Kriks.
Robert Salep
Kadrina Spordikeskuse juht

Maitsekalt uude aastasse
Jutu autor Gertrud Kaubi koos ajakirja Täheke peatoimetaja
Ilona Martsoniga. Foto: erakogu

Ministri tunnustus
Veebruarikuu lõpus tunnustas Sotsiaalministeerium maakondade tublisid terviseedendajaid. Lääne-Virumaalt sai
tunnustuse ning tervise- ja tööministri Riina Sikkuti sooja käepigistuse osaliseks Robert Salep. Kadrina rahval on
endiselt rõõm, et meie kandist pärit ning ringiga siia tagasi jõudnud meest nõnda suurelt tunnustatakse. Nüüd ei
jää üle muud kui sajaga edasi ning aina kõrgemale, kaugemale ja Kadrina eest! (KK)

Vohnjas mindi maitsekalt kodumaa
uude sünniaastasse. Neljapäeval, 21.
veebruaril avati pidulikul koosviibimisel Vohnja külatuba, millest juba 10
aastat unistatud oldi. Lisaks tähistati
kohalikku toidupäeva, mille puhul

valmistasid lapsed koos koolikokk
Jaanikaga sündmuse tarbeks maitsvaid suupisteid. Toidupäevad toimuvad MTÜ Arenduskoda koostööprojekti Põhja-Eesti Kohalik toit raames,
rahastajaks EL LEADER-programm.

Kadrina Karud ja Gert Kullamäe
Veebruari keskel tabas Kadrina Karusid meeldiv üllatus,
kui korvpallimeeskonnaga liitus Gert Kullamäe. Pole
kahtlustki, et Kullamäe nimi inimestes tähelepanu ei ärata ning Kadrina mehistele karumürakatele tuntust ei too.
On hea meel, et Kadrina Karude uue liikme käsi on soe
ning mängitud mängudes tabatud visked võivad ainult
rõõmu valmistada. Soovime pikka koostööd Kadrina Karudele ja Gert Kullamäele! (KK)

Austusavaldusest kodumaale said osa terve lasteaed-algkool ning saalitäis külalisi.
Laste valmistatud hõrgutisi kiitsid kõik! Foto: Kodukant

Kooli- ja lasteaialapsed olid ühes
juhendajatega vabariigi aastapäeva
auks valmis saanud ilusa etteaste.
Kogu sündmus sai teoks tänu meeldivale koostööle Vohnja Lasteaed-Algkooli, MTÜ Vohnja Päikesekiire ning
Maatervise OÜ vahel.
„Olen seda usku, et arenguks parimat saame kogemuste ja sisemise põlemise koosmõjul. Meil oli suur soov
ja tahtmine, mille tublide töömeeste
nutikas mõistus ja osavad käed teoks
tegid. Aitäh teile, kes aitasite külatoa
tekkele kaasa! Tänan teid, Margus
Kaare, Riho Olvet, Alo Värs, Alvar
Värs, Madis Tedremaa, Heido Saaver, Mati Leinakse, Ly Pajussaar ja
Heiki Pajussaar,“ kiidab Vohnja Lasteaed-Algkooli direktor Õnne Kiviperk. Külatoaga on võimalik tutvust
teha argipäeviti kell 17.30-21.00. Kolmapäeviti tegeleb külatoas lastega
Marika Eggert. (KK)
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Sipsiku Krõll uurib koduvalda

Laupäeval, 30. märtsil kell 19
Teatripäev Läsna rahvamajas. Läsna Teater esitleb
Hella Woulijoe näidendit „Niskamäe naised. Pilet 5 €.

Kadrina lasteaia Sipsik Krõlli rühmas on eri vanuses lapsed, kes
moodustavad justkui ühe suure
Laupäeval, 30. märtsil kell 21
pere. Nooremad õpivad vanemaPidu Kadrina rahvamajas. Ansambel Topeltmäng ning DJ
telt tarkusi ja vanemad nooremaArno Kukk. Tule, saa osa kohaliku neiu Regina tähelennust! test hoolimist.
Laudade broneerimine
Esimeseks koduvallaga tutvurahvamaja@kadrina.ee või 5860 8008. Pilet 10 €.
mise ülesandeks oli Kadrina valla
Kolmapäeval, 3. aprillil kell 18
leidmine Eesti kaardilt. Lisaks tutHulja kinoklubis linastub Gerda Kordemetsa
vusid lapsed valla sümboolikaga,
komöödia „Mehed“. Registreerimine 325 2440 või
meisterdasid valla lippu, tutvusid
Gerda.Ansi@kadrina.ee. Osalustasu 5 €/3.50 €.
valla külade nimedega. Selgus, et
Neljapäeval, 4. aprillil kell 18
meie rühmas käivad lapsed KihleKadrina kinoklubis linastub Gerda Kordemetsa
verest, Ridakülast ja Kadrinast.
komöödia „Mehed“. Registreerimine 325 0107 või
21. veebruaril kohtusid lapsed
raamatukogu@kadrina.ee. Osalustasu 5 €/3.50 €.
vallavanem Kairit Pihlakuga, kes
Reedel, 05. aprillil kell
rääkis meile, mis on vald ja mida
Asutav Kogu 100 – Otto Strandman
teeb vallavanem. Lapsed said istuKell 12.00 mälestusküünla süütamine Vandus,
da laua ümber, mille taga tehakse
Strandmani mälestuskivi juures. Huvilistele väljub buss
olulisi otsuseid. Ka tutvuti valla11.45 rahvamaja eest.
majas töötavate ametnikega ning
Kell 13.00 pidulikult hariv aktus Otto Strandmanist
Kadrina rahvamajas

Laupäeval, 6. aprillil kell 10
Neeruti Seltsi retk Tallinn – Rotermanni kvartal.
Eelregistreerimine 5552 5314. Osalustasu 10 €,
Leader-meetme toetatud projekt. Väljasõit kell 10
rahvamaja juurest.
Kolmapäeval, 10. aprillil kell 12-16
Doonoripäev Kadrina rahvamajas. Tule ja tee head!
Kolmapäeval, 10. aprillil kell 18
Hulja raamatukogus lihavõttekaunistuste töötuba. Info ja
registreerimine 325 2440 (Vohnja) või 323 3491 (Vohnja).
Laupäeval, 13. aprillil kell 10
Neeruti Seltsi õpituba. Reisimuljed „Autoga läbi Euroopa
riikide Türki“. Reisis Toivo Liivorg. Osalustasu 2 €.
Neljapäeval, 25. aprillil kell 14
31. Virumaa kirjandusauhinna üleandmine Leelo Tunglale
Kadrina valla raamatukogus. Anna enda osalusest teada
kuni 19. aprillini aadressil
Sven.Hobemagi@virol.ee.
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lapsed said proovida, kuidas on istuda vallavanema toolil. Vaatasime
eriilmelisi karikaid, mida lubati ka
oma käega katsuda. Uudistamist
oli palju, kuid aeg surus peale, et
jõuda lasteaeda tagasi lõunale. Tänutäheks kinkisime laste joonistatud seinapildi.
Usun, et lastel oli põnev ja hariv
näha inimesi, kes vastutavad selle
eest, et meil oleks siin vallas hea ja
turvaline elada. Suured tänud vallavanemale, et ta leidis meie jaoks
aega oma tähtsate toimetuste kõrval. Loodan siiralt, et sellised kohtumised kasvatavad ja tugevdavad
varakult igas lapses ühtse, kokkuhoidva kogukonna tunnet.
Maire Paur, Usinad uudistajad Kadrina vallamaja ruumide
Krõlli rühma õpetaja ning töökorraldusega tutvumas. Foto: Kodukant

Internetiturvalisuse radadel Kadrinas
Veebruari keskpaigas külastasid Kadrina Keskkooli
Erasmus+ projekti “Internet under My Skin” raames
aktiivsed noored neljast Euroopa riigist, et kogeda Eesti kultuuri ning harida end
internetiturvalisuse
teemadel. Külalised olid pärit
Portugalist,
Sloveeniast,
Tšehhist ja Hispaaniast. 10.
- 16. veebruarini väldanud
päevad olid sisutihedad

ning koosnesid harivast
internetiteemalisest tegevusest ja väljasõitudest.
Nädalat alustas loenguga
RIA küberkaitseosakonna
juhataja Ilmar Toom, kes
juhatas hästi sisse projekti teema, küberturvalisuse
ning rääkis lähemalt oma
igapäevatööst. Lisaks esitlesid noored nädala jooksul
oma kodukohta ja kultuuripärandit, sealhulgas ka tra-

ditsioonilisi toite. Külalised
said kogeda ehedat eesti
toitu ning rahvapärandit
Palmse kõrtsis, kus esines
Lahemaa rahvamuusikute
ansambel. Tagantjärele külalistelt küsides oli just rahvamuusikutega tantsimine
ning rahvatantsude õppimine üheskoos üks projekti
toredaimaid õhtuid. Põhjalikumalt tehti tutvust talvise loodusega Lahemaa rah-

Laupäeval, 27. aprillil kell 10
Neeruti Seltsi kevadkoristus Pargi 3 krundil.
Tööriistad olemas. Kätte töökindad ja tule appi! Lõpetuseks
talgupuder.
Vohnja raamatukogus reedeti 13.30 ettelugemine lastele.
mänguderohke lastetuba.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Eelmises lehes ilmunud pildil oli Kadrina pastoraadi hoone
enne
renoveerimist
Kadrina EPT poolt
1960. aastail. Tänapäeval tunneme seda
hoonet rohkem Kirikumõisa nime all aadressil Viitna tee 3.

Õigesti vastanuid oli 10: Kätlyn Siniallik, Ainu Kirotbek, Are Kivimäe, Harald Rahupõld, Jüri Vološtšenko,
Urmas Hinno, Margus Kaare, Peeter Viira, Marje Rüü ja
Neeme Mangulis.
Auhinna Kadrina Maanaiste Seltsilt on võitnud Kätlyn
Siniallik Auhinna saab kätte Maanaiste Seltsi majast Viru
tn 14b.

Uus küsimus:
Kes on pildil?

Vastused teatada:
telefonil 502 3846,
e-postiga rystom@hot.ee,
kirjalikult Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on aprillikuu viies
päev.
Kõigi õigesti vastanute vahel
loositakse välja auhind Kadrina
Maanaiste Seltsilt.
Ikka teie Risto Murumägi

Suurt rõõmu valmistas kõigile suusatamine, mis oli nii mõnelegi esimeseks tutvuseks selle põhjamaise spordialaga. Foto: Kaisa Nele Hendla

vuspargis ja Võsuga, mis
oli mitmele projekti noorele
eriline lumerohkuse poolest. Neljapäev pühendati
meie pealinnale, et viibida
olulisimates kohtades - Riigikogus ning Pika Hermanni tornis.
Usun, et sellistes noortevahetustes osalemine suurendab tohutult silmaringi
ning kasvatab meid olema
salliv, kannatlik ja heatahtlik, rääkimata uutest kontaktidest ning sõpradest.
Sain võimaluse võõrustada imetoredat neiut Assooridelt ning olenemata
sellest, et pärineme täiesti
erinevatest kultuuriruumidest, sõbrunesime kiiresti ja
leidsime ruttu ühise keele.
Kuigi uus ja huvitav võib
olla tihtipeale ka hirmutav,
soovitan kõigil võimaluse
korral avada oma koduuksed mõnele huvitavale kogemusele ning võid olla
üllatunud positiivsusest ja
soojusest, mis see endaga
kaasa toob.
Gerda Jamsja,
Kadrina keskkooli
10. klassi õpilane

Vanade ristide väärtustamine = Ristisalu
Idee Kadrina Ristisalust sai
alguse 2015. aasta aprillis,
kui ajakirjanik Rein Sikk,
vallavolinik Ülo Kais ja
Kadrina Katariina koguduse õpetaja Meelis-Lauri
Erikson tulid välja mõttega, et Kadrina kiriku veerel
seisvad ristid vajaksid nii
enamat väärtustamist kui
ka korralikku eksponeerimist skulpturaalse kompositsioonina. Selleks kaasati
kunstnik Teet Suur, kes
arutelu tulemusena valmistas kolm maketti, millest
parima välja valimiseks
korraldati
rahvaküsitlus.
Rahva poolehoiu võitis
spiraalikujuline lahendus
„Maa ja taeva vahel“.
Kunstiobjektile on koos-

Rahva poolehoiu võitis Teet Suure spiraalikujuline lahendus „Maa
ja taeva vahel“.

tanud põhiprojekti maastikuarhitekt Rait Karus.
Kalmistu haudadelt pärit
„unustatud ja omaniketa“
ajaloolised ristid leiaksid
taaskasutatuna
väärika
koha, kus need oleksid
säilitatud ja väärtustatud.
Kadrina kalmistu hüljatud ristide väärtustamine

kunstiobjektina „Ristisalu“
leiab asukoha Tapa tee 2a
kinnistul, rohealal kalmistu
serval.
Kavas on järgmised ehitustööd: kunstiteose rajamine haljasalale, isetekkelise parkla kõvakatteliseks
muutmine,
valgustuse
projekteerimine, infotahvli

paigaldamine ning haljastamine.
Rajatav kunstiobjekt saab
kalmistu serval vaatamisväärsuseks, mis pakub huvi
sadadele kunsti-, ajaloo- ja
kultuurihuvilistele. Projekti üldeesmärk on säilitada
ajaloolise väärtusega ristid,
mis ei ole leidnud siiani õiget kohta. Kadrina kiriku
najal seisvate ristide taaskasutamine uue kunstiobjekti
näol on parim viis säilitada
mineviku väärtusi. Atraktiivne kunstiobjekt koos
teemakohase valguslahendusega on kogu Eesti jaoks
teednäitav samm.
„Ristisalu“ projekti algab
aprillikuus ning plaanitav
lõpp on detsembrikuus.(KK)
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Üldised valitsussektori teenused

Kadrina valla 2019. aasta eelarve
Eelarve summa
2018

Kirje nimetus

Eelarve summa
2019

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

6 611 312

6 874 289

Maksutulud

3 773 575

4 011 500

Füüsilise isiku tulumaks

3 619 375

3 842 000

153 000

168 000

Maamaks
Reklaamimaks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadud toetused tegevuskuludeks
Tasandusfond
Toetusfond
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

3

1 200

1 500

208 360

199 935

2 511 617

2 607 020

381 194

479 513

2 130 423

2 127 507

110 760

49 334

7 000

6 500

480 903

Vallavolikogu

45 530

Vallavalitsus

360 056

Reservfond

40 000

Valla arengukava

6000

Liikmemaksud ja muud üldised teenused

29 317

Avalik kord ja julgeolek

39 118

Abipolitseinike tegevuse toetus
Kadrina valla päästeamet
Majandus

9768
29 350
281 158

Liikluskorraldus

10 000

Valla teede ja tänavate korrashoid

47 000

Kinnisvarainvesteeringud

21 500

Majandusosakond

202 658

Keskkonnakaitse

199 548

Jäätmekäitlus

46 000

Kadrina valla heakord

78 548

Lumetõrje

75 000

Elamu- ja kommunaalmajandus

67 600

Tänavavalgustus

37 000

6 336 533

6 559 501

Antud toetused tegevuskuludeks

610 500

603 984

Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele

195 760

205 987

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

414 740

397 997

MTÜ Kadrina Saunaklubi

3600

Muud tegevuskulud

5 726 033

5 955 517

Tervishoid

6100

Tööjõukulud

3 607 571

3 903 202

Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)

2500

2 078 462

2 012 315

Kadrina Tervisekeskus

3600

40 000

40 000

274 779

314 788

-510 980

-890 851

Põhivara müük (+)

10 000

45 000

Põhivara soetus (-)

-557 229

-1 073 520

Majandamiskulud
Muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)

72 154

216 269

-15 000

-80 100

Tagasilaekuvad laenud
200

600

Finantskulud (-)

-21 105

-17 400

EELARVE TULEM ( ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-))

-236 201

-576 063

FINANTSEERIMISTEGEVUS

-352 750

-162 750

Kohustuste võtmine (+)

0

190 000

Kohustuste tasumine (-)

-352 750

-352 750

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

-588 951

-738 813

Tulud
Valla tuludest olulisemad on maksutulud, mis
moodustavad põhitegevuse tuludest 58,4%.
Riigieelarvest tasandus- ja toetusfondina makstavad toetused moodustavad 31,9% põhitegevuse
tuludest. Tasandusfondiga ühtlustatakse kohalike
omavalitsuste rahalisi võimalusi riigi poolt määratud ülesannete täitmisel. Toetusfondist eraldatakse
toetust üldhariduskoolide pidamise, huvihariduse ja huvitegevuse toetamise, toimetulekutoetuste
maksmise, kohalike teede korrashoiu, matuseteotuste, puudega lastele abi osutamise, rahvastikutoimingute ja muude kulude kompenseerimiseks.
Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 5,2% põhitegevuse tuludest. Need on tulud haridusasutuste majandustegevusest, üüri- ja renditulud, päästeteenistuse tulud, riigilõivud ja muud.

Kalmistud

567 533

Üldine sporditegevus

185 387

sh. SA Kadrina Spordikeskus

Kulud
Põhitegevuse kulud jagunevad majandusliku sisu
järgi tegevuskuludeks antavateks toetusteks, tööjõukuludeks, majandamiskuludeks ja muudeks
Mare Kukk pearaamatupidaja
kuludeks.
Sotsiaalabi ja muude toetustena füüsilistele Põhitegevuse kulude jaotus tegevus
isikutele makstakse riiklikku toimetulekutoetust, valdkondade lõikes
●Üldised valitsus
toetust puuetega inimestele ja nende hooldajate●Sotsiaalne kaitse 9% sektori teenused 7%
le, muid pere sissetulekust mittesõltuvaid toetusi
●Avalik kord ja julgeolek 1%
(sünnitoetus, matusetoetus) ja ühekordseid toetusi
●Majandus 4%
isikutele, kellel on oht saada sotsiaalselt tõrjutuks.
●Keskkonnakaitse 3%
●Elamu- ja kommuSihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks on
naalmajandus 1%
ette nähtud kultuuri-, spordi- ja muu vaba aja tege○Tervishoid 0%
vuse toetamiseks ning liikmemaksudeks.
●Vaba aeg, kultuur
Muud tegevuskulud moodustavad 91% põhija religioon 9%
tegevuse kuludest. Muude tegevuskuludena kajastatakse tööjõukulusid ja majandamiskulusid. Tööjõukuludeks on kavandatud 3 903 202 eurot, mis
●Haridus 66%
moodustab 60% põhitegevuse kuludest. Võrreldes
2018. aastaga on kavandatud tööjõukulude suurenemine 8,2%. Tööjõukulude suurenemise põhjustab
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Huviklubi Cadencia

2072
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MTÜ Kadrina Maanaiste Selts
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MTÜ Läsna Rahvamaja

3300

MTÜ Vohnja Päikesekiir
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Neeruti Selts

1400

MTÜ Tiigisaare

1800

Kadrina Muusikaselts

1020

MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk

1000

riigi poolt ette nähtud õpetajate ja lasteaiaõpetajate
töötasu alammäära tõus, millega kaasneb vajadus
tõsta ka tugi- ja abipersonali töötasusid.
Majandamiskuludeks on kavandatud
2 012 315 eurot, mis moodustab 31% põhitegevuse
kuludest.
Investeerimistegevus
Vald investeerib põhivarasse kokku 1 073 520 eurot.
Suuremad investeeringud on Kadrina tervisekeskuse ehitamiseks 500 000 eurot, Kadrina valla teede
remondiks 100 000 eurot, Kadrina Keskkooli kõrval
oleva haljasala renoveerimiseks 100 000 eurot. Esmakordselt on 2019. aasta eelarvest eraldatud 15
000 eurot kaasavaks eelarveks.
Põhivara soetamiseks saadavate sihtfinantseeringutena on kavandatud toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist Kadrina tervisekeskuse ehitamiseks 226 269 eurot.
Põhivara soetamiseks antavate sihtfinantseeringutena on kavandatud 80 100 eurot. Kavandatud
on toetada Hajaasustuse programmi investeeringuid, erateede remonti ja eraparklate rajamist,
Kavandatud on laenu võtmine investeerimistegevuse kulude katmiseks summas 190 000 eurot.
Laenude tagasimaksed on planeeritud vastavalt kehtivate laenulepingute järgsetele maksegraafikutele summas 352 750 eurot.

7000
20 000

Vaba aeg, kultuur ja religioon

18 300

Finantstulud (+)

Volikogu võttis jaanuaris vastu valla eelarve 2019.
aastaks. Lisaks kohaliku omavalitsuse põhiülesannete täitmisele on tänavu prioriteetideks arengukavas ettenähtud investeeringute finantseerimine,
haridustöötajatele konkurentsivõimelise palga tagamine, noorte huvi- ja sporditegevuse igakülgne
toetamine.

Hulkuvate loomadega seotud tegevus

muude ürituste korraldamiseks

3208

Kadrina valla raamatukogu

189 185

Kadrina rahvamaja

114 117

Läsna rahvamaja
Valla ajaleht
EELK Kadrina Katariina Kogudus
Haridus
Lasteaiakohad
Kadrina Lasteaed Sipsik
Vohnja Lasteaed-Algkool lasteaed
Ostetud koolitusteenused
Vohnja Lasteaed-Algkool algkool
Kadrina Keskkool
Huviharidus ja huvitegevus
Kadrina Huvikeskus
Kadrina Kunstidekool
Koolitransport
Koolitoit Vohnja Lasteaed-Algkoolis
Koolitoit Kadrina Keskkoolis
Toitlustamine õpilaskodus
Kadrina õpilaskodu

20 194
8650
3600
4 315 642
60 000
1 031 085
106 959
62 800
113 240
2 210 323
169 430
93 043
176 911
83 000
7734
132 700
5200
50 660

Hariduse üritused

12 557

Sotsiaalne kaitse

601 899

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
sh. Toetus Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojale

7 904
55 550
1000

Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus

48 825

Eakate sotsiaalhoolekandeasutused

97 000

sh. MTÜ Kadrina Päevakeskus

26 000

Asendus- ja järelhooldusteenus

64 432

Muud toetused peredele ja lastele

45 533

Sotsiaalelupindade haldamine
Riiklik toimetulekutoetus

22 177
135 850

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

16 423

Sotsiaalse kaitse haldus

73 303

Sotsaaltoetuste ja teenuste osutamine
Kokku põhitegevuse kulud

34 902
6 559 501
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Kodukant

VOLIKOGU

Hajaasustuse programmi
Palju õnne!
2019. aasta taotlusvoor on avatud

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS

Selle programmi kaudu eraldatud toetuse abil on eraisikutel võimalik saada rahastust järgmiste valdkondade projektidele: joogiveesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid.
Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 11. märtsil ning taotluste esitamise tähtpäevaks on 13. mai.
Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine,
millele toetust taotletakse ning rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 1.
jaanuar 2019. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt
omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise
kohta. Taotleja omaosalus on 33,33% ja maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2018 hajaasustuse elektriprogrammist,
hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse
summa.
Toetuse taotlemiseks vajalikud taotlus- ja aruandevormid on saadaval
Kadrina valla kodulehel aadressil www.kadrina.ee/355
Programmi kontaktisik on abivallavanem Aarne Laas, 524 6009 või
aarne.laas@kadrina.ee

27. veebruari istung Kadrinas

1. Volikogu andis nõusoleku isikliku kasutusõiguse
seadmiseks.
2. Volikogu andis loa riigihangete korraldamiseks.
3. Volikogu võttis vastu pere sissetulekust
mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise korra.
4. Volikogu valis hariduskomisjoni esimehe ja
aseesimehe. Esimeheks valiti Mati Tiiter,
aseesimeheks Marge Schwindt.
5. Volikogu lõpetas Lääne-Viru maakonna
arengustrateegia 2030+ ning arengustrateegia
tegevuskava 2019-2022 1. lugemise.
6. Volikogu lõpetas Kadrina Vallavalitsuse
palgajuhendi lugemise.
7. Volikogu lõpetas Kadrina Vallavalitsuse
hallatavate asutuste töötasustamise korra 1.
lugemise.
8. Volikogu võttis vastu avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise nõuded Kadrina vallas.

Tutvumisreisiga Sigulda taimelaadale
4. mail sõidame Siguldasse taime- ja lillekasvatajate laadale, kus on võimalik taimi ka kaasa osta.
REISIPROGRAMM
Kell 5.15 väljasõit Rakvere bussijaama parklast.
Kell 5.40 väljasõit Kadrina Konsumi parklast.
Kell 06.00 väljasõit Tapa linna keskplatsilt.
Eelneval kokkuleppel võimalik peatused teha ka Amblas,
Käravetel, Aravetel jm.
16. Läti taimeparaadil näeb kasvatatud taimede näitust-laata, on võimalus osta taimi. Toimub haruldaste ja ebatavalise kujuga taimede oksjon, ametitööliste ja kodutootjate laat, aiatootete ja masinate müük. Lõbu, toreda õhkkonna
ja esitluste eest hoolitsevad Sigulda kultuuritegelased
Sigulda turul töötab ka käsitööliste turg ning külastajad
saavad nautida sõitu Sigulda õhutrammi, panoraamrattaga
jpm. Kokku plaanime laadal veeta 4-5 tundi.
Peale laata teeme põgusa peatuse Gutmani koopa juures, mis asub Siguldas Turaida lähedal Gauja ürgoru kaldal.
Reisiplaan veel täieneb. Ootame ettepanekuid!
Soovi korral teeme piiripunktis tagasi tulles poepeatuse.
Koju jõuame pärast südaööd väsinute aga kindlasti ka
mõne toreda istiku ja emotsiooni võrra rikkamana.
Reisijal peab kaasas olema kehtiv ID-kaart või pass.
Reisi maksumus on 40 EUR / inimene. Hind sisaldab
sõitu mugavustega bussis, reisisaatja teenust.
Registreeru reisile tutvumisreisid@gmail.com või 5690
9880. Registreerumisel on võimalik bussis endale sobiv koht
valida. Kiirematel parem valik!

märts 2019

Vabariiklik Puuetega Inimeste XXIV kultuurifestival
24. ja 25. mail Rakvere Teatris toimuva kultuurifestivali eestvedajaks on Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda. Eesti Puuetega Inimeste Koda korraldab
puuetega inimestele kultuurifestivali alates 1993. aastast. Tegemist on unikaalse ja
kõige pikaajalisema traditsiooniga puuetega inimeste kultuurisündmusega, millel astuvad üles lauljaid, tantsijaid, instrumentalistid ja näitetrupid üle Eesti.
ˇ
24. mail esinevad kollektiivid, keda hindab 5-liikmeline zürii.
Ootame võistlema erivajadusega inimeste kollektiive 15-minutilise vaba teema kavaga. 25. mail
on vaba lava, kuhu on oodatud kollektiivid, kes soovivad lihtsalt esineda.
Selleks, et festivalil esineda ja lavale pääseda, on vaja eelregistreerida. Võta
ühendust: virukoda@virukoda.ee või telefonil 5342 9043.
Kes seekord lavale ei ihka, siis tasuta sissepääsuga kultuurifestivalil on kaasa
elama oodatud kõik huvilised!
Helmi Urbalu,
Lääne Virumaa PIK juhatuse esimees, Festivali korraldaja

TÄNAME

Tänuavaldus
Kolu ja Vaiatu küla elanikud tänavad Rainer Tiigiveed,
kes hoiab meie teed lumevabad sellel lumerohkel talvel.
Täname ka Kadrina valda, kes seda võimaldab!

Õnnitlus
Lääne-Virumaa Pimedate Ühing õnnitleb Mare Vainokivi ühingu 15. aastapäeva ja sünnipäeva puhul.
Ilona Tulvik

11. aprillil kell 14-15 Kadrina rahvamajas
rahvusliku motiiviga riiete
UUS KEVADKOLLEKTSIOON,
mageveepärlitest, hõbedast ja vääriskividest
DISAINEHTED ALLAHINDLUSEGA 20 - 50%.
Lisaks bambusretuusid, värvilised pidulikud
sukkpüksid ja stretšpüksid.
Info: www.ethel.ee; FB: Ethel Design

Mälestame
RAIVO VOOL
21.02.1956 – 20.02.2019

Toimetaja: Lisete Laisaar		
tel: 322 5631, 5900 8823		
Küljendus: Kalurileht OÜ						

Kadrina Keskkool
võtab 2019/2020.
õppeaastal 1. klassis
õppima asuvate laste
dokumente vastu
1. - 30. aprillini.
Kooli kantseleisse esitada lapse sünnitunnistus või sünnitõend, vanema isikut
tõendav dokument, lapse tervisekaart,
koolivalmiduskaart ja dokumendi pilt
(3x4 cm).
Info 322 5640 kantselei,
322 5643 õppealajuhataja.

Head vilistlased,
olete oodatud tähistama
meie väikese Vohnja
Lasteaed-Algkooli
25. Sünnipäeva.
Rõõmustame
jällenägemise üle
ning meenutame
koosveedetud aegu
laupäeval, 20. aprillil
kell 18.00.

Juubilarid
märtsis

JUTA VIIGANT		

90

AINO NÕMM			90
VIRGE SAATMÄE		

85

ENN VELI			80
ELSA LUTSIK

		

80

AADU KOOL 			

80

MARET KOOL		

75

LUULE VINTER

75

ELLE VARI			75
VALENTINA VALL

75

ENE PIHOL		

70

JAAN EINSOO			70
HELJA SOOPERE

70

KALJU MUUSIK

65

VALLO KOPPEL		

65

ROBERT KULBERG		

65

AIVAR KAASIK		

65

LII LASS		

65

HELVE JATSKO		

65

TIIT SAAREMETS		

60

TOIVO PIISKOPPEL		

60

Veebruaris registreeritud
lapsed:
ROLAND ANIFERIK
SASKIA AURORA TARAKANOV
MERILI PIPENBERG
BRITTA ROOSIMÄGI
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

Vohnja La-Algkooli pere

Korstnapühkija

5560 4046

Minu Kadrina

Getter Martins
Finantsteenuskeskuse raamatupidamise spetsialist
Mis seob Teid Kadrinaga?
Siin ma kasvasin ja käisin nii lasteaias kui ka koolis. Täna
toob tee mu siia ikka ja jälle tagasi ja nii mitu korda kuus.
Olgu naasmise põhjus siis milline tahes (vanemate külastamine, soov pääseda meie kaunisse loodusesse hinge kosutama, koolikokkutulekule või perearsti külastamine), aga
siin on juured ja siin on tunne alati kodune.
Foto: Erakogu
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel
arenguruumi?
Minu jaoks on siin maailma parimad perearstid. Ausalt, pealinnas selliseid ei leidu ja ükskõik, kui palju ei küsita, et miks mu perearst Tallinnas ei ole, sõidan ma enne tunnikese ja saan adekvaatse abi ja ravi, kui ootan arsti
juurde saamist nii kaua, et enne saan terveks. Aga kus oleks vaja abikätt - viimasel visiidil tervisekeskusesse
nägin jälle oma silmaga, kuidas vaikselt koorub seinast tapeet ja ruumid on kitsad ja kõiki moodsaid tehnilisi
vahendeid ehk veel ei ole, aga küllap see tervisekeskus ikka ka valmis saab.

Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Seal, kus võimalik ja vajalik, kiidan ikka kodukandi tegemisi ja hoian au sees kõike seda, mis omal ajal koolipingist kaasa anti. Kõige suurema rõõmuga aga toetan kohalikke ettevõtmisi - külateatreid, kohaliku külaelu
edendamist ja ettevõtlust.

Lisete.Laisaar@kadrina.ee
Trükiarv 2300 eksemplari

Kadrina vallavalitsus tel: 322 5600		
Rakvere tee 14, 45201 Kadrina			

e-post:kadrina@kadrina.ee
www.kadrina.ee

