odukant
K

Selgusid haridus
stipendiumide saajad

Sel korral laekus Kadrina valla haridusstipendiumile 5 taotlust, mille hindamisel arvestati töö tähtsust kodukale. Kõik
taotluse esitajad on Kadrina Keskkooli õpilased. Stipendiumi
vääriliseks hinnati:
• Maria Mäe tööga „Kadrina kujunemisest alevikuks 20. sajandi esimesel poolel“. Juhendaja Evelin Tiiter.
• Joosep Sulev tööga „Kadrina kooliõpilaste vastupanu Nõukogude võimule aastatel 1948-1953“. Juhendaja Evelin Tiiter.
• Khirsten Terese Murumägi tööga „Mälestusi Vainupea suvilast“. Juhendaja Evelin Tiiter.
• Katriine Vasemägi tööga „Kadrina Keskkooli gümnaasiumi õpilastel esinevad stressi sümptomid ning nende oskused stressiga toime tulla“. Juhendaja Reesi Sirvi.
• Jane Valgma tööga „Eesti noorte väärtushinnangud Kadrina Keskkooli õpilaste näitel“. Juhendaja Evelin Tiiter.
Eelmisele aastale sarnaselt puudusid ka sel korral üliõpilaste esitatud tööd. Palju õnne stipendiaatidele ning nende
juhendajatele! (KK)

Taas valitakse parimad
kesvamärjukesed
Kadrina Saunaklubi väikepruulide õlle konkurss “Hää õlu”
tuleb taas. Sel aastal toimub parima kesvamärjukese välimine
juba seitsmendat korda.
Õllesõprade suursündmus leiab aset 14. märtsil algusega
kell 17 Kadrina rahvamajas. Testimisel on parimad väike
pruulide tipptooted õlleguru Karmo Tüüri käe all. Nagu
eelmiselgi aastal on õllesid hindamas ekspertide zürii, kelle
hulgas on tänavu ka Helen Aasmann, põhjamaade parim
õllesommeljee 2019. aastal.
Sündmusele lisavad värvi kohalikud taidlejad ja toidutootjad, toimub parimate õllede oksjon ning avatud on pop-up õllepood. Medalite jagamise järel prii õhtu Kadrina saunas. (KK)

Aivar Kuusmaad
sõidutab…

Škoda! Edaspidi tunneb Kadrina Karude peatreeneri ära juba
kaugelt. Valge läikiva auto kapotilt paistab Kadrina Karude
logo. Uhke on sellist autot liikluses näha!
Škoda Rakvere teenindusjuhi Martin Tommula sõnul on
Kadrina Karud näidanud suurepäraseid tulemusi ning just
sellepärast on nad meeskonnale oma õla alla pannud. „Kohalikku asja peab ikka toetama,“ sõnas Tommula.
„Enda nimelise autoga on veider sõita. Inimeste tähelepanu
on suurem,“ naeris Kuusmaa. „Suur au ja kiitus Škodale! Kui
asi nii edasi läheb, ei pruugi see meil viimane auto olla,“ ütles
Kadrina Karude mänedzer Raivo Tribuntsov.
Tõesti, Kadrina Karud on näidanud tõelist taset - üheksa
järjestikust mängu on peatreener Aivar Kuusmaa käe all võidetud. „Esiliiga treenerid imestavad, et mis Kadrinas toimub.
Julgen öelda, et mängu pilt on atraktiivne ja mehed annavad
saali tulnud rahvale hea etenduse. Fännid ei mahu enam saali
ära,“ sõnas peatreener. (KK)
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Aasta Tegijad 2019 on Lasteaed Sipsiku
hoolekogu, Kadrina Tuletõrje Seltsi Naissalk
ja Tõnu Rummo

Eesti Vabariigi aastapäeval tunnustatakse
tublisid Kadrina valla tegijaid, kelle väärt
tegudest hinnati eelmisel aastal suurimaks
just lasteaed Sipsiku hoolekogu heategevusliku tuluõhtu korraldamist, Kadrina
Tuletõrje Seltsi naissalga turvalisuse ennetamist ning Tõnu Rummo usinat terviserajal toimetamist. Kokku anti 2019. aasta
tublide tegijate toetuseks 770 häält, mis
on viimase nelja aasta suurim panus! Vallamajja saabus 26 küsitluslehte, raamatukogus anti 45 häält ning veebikeskkonnas
andsid oma hääle 699 hääletanut.
Ettevõtluse/majanduse valdkonnas tuli
võitjaks lasteaed Sipsiku hoolekogu, keda
tunnustati ainulaadse heategevusliku tuluõhtu korraldamise eest, millega koguti lasteaiale üle 4000 euro. „Juba uudis, et oleme
nomineeritud Aasta Tegijaks, võttis sõnatuks. Oleme ääretult tänulikud kõikidele,
kelle kaasabil heategevusüritus toimus.
Tükike tunnustusest kuulub teile kõigile,“
rõõmustas kogu lasteaia hoolekogu.
Kultuuri/hariduse valdkonnas tuli võitjaks Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk, kelle
ennetustööd kogukonnas hinnati kõrgelt.
Kui priitahtlikud pritsumehed tegelevad
tagajärgedega, siis naissalk ennetab neid.

Kadrina Sipsiku lasteaia hoolekogu.
Foto: Avo Seidelberg

Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk.
Foto: Kodukant
„Olime väga üllatunud ja rõõmsad juba
nominatsiooni üle, rõõm võidust on seda
suurem ja annab indu veel rohkem toimetada. Hea on teada, et meie tegemised lähevad korda nii paljudele inimestele, sest
et ennetustöö tulemus ei ole kuidagi mõõ-

Tõnu Rummo. Foto: Kodukant
detav või käega katsutav. Aitäh Kadrina
kandi inimesed ja järgmiste rõõmsate kohtumisteni,“ sõnasid naissalga eestvedajad
Anneli Nagel ja Liis Ambos.
Spordi valdkonnas hinnati võidu vääriliseks Tõnu Rummot, kelle hingega tehtud
töö Kadrina terviseraja rajamisse ja arendamisse ei ole kedagi külmaks jätnud. Korraliku valgustusega terviserada, välijõusaal
ja kettagolfirada, lumekahurid ja rajatraktor, et terviserajal asuvad suusarajad
oleksid viimase peal. Kui ainult ilma oleks!
„Ma ei arvanud kordagi, et ma võidan. Vedasime isegi kihla selle peale, selle kihlveo
ma kaotasin. See oli meeldiv üllatus! Ma ei
ole üksinda selle asja taga, sinna on panustanud tegelikult suur hulk tublisid inimesi,“ kiidab Rummo kõiki abistajaid. (KK)

Maakonna tublid tegijad
29. jaanuaril kuulutasid Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja Virumaa Teataja välja
maakonna 2019. aasta tegijad. Aasta ühisteo kategoorias sai võidu Pika tänava renoveerimine Rakvere linnas, võimsa teise

koha Kadrina Ristisalu valmimine. Lisaks
andis Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
ekspertgrupp aastapreemia Ene Heidele
Kadrina valla kultuurielu elavdamise eest.
Tunneme rõõmu ka terviseedendajate

üle, sest Lääne-Virumaa aasta 2019 terviseteo laureaat on ei miski muu kui Kadrina Terviserada eesotsas Tõnu Rummoga.
Kadrina vald on uhke meie tegijate üle!
(KK)

Näiline vaikus ehitusobjektil on petlik
Näiline vaikus tervisekeskuse
ehitusobjektil, käib peenhäälestus. Suurt müra tekitavad
toimetused on lükatud varakevadesse.
Kolm neljandikku fassaadist
on paigas, praegu ehitatakse
sissepääsudele
varikatuseid.
Iga päevaga muutub arusaadavamaks, mille me lõpuks saame
- ilusa ja unikaalse hoone. Välistöödest jõudis lõpule elektrivõrguga liitumiseks vajalike

kaablite paigaldamine, seega
saab elektritöödele varsti joone
alla tõmmata. Peagi lõpeb ka
valve- ja tuletõrjesüsteemide
ehitamine. Saabuvate nädalate
jooksul saab Telia maja ühendada internetiga. Janek Floren osaühingust Tuletark aitas tellijat
tuleohutuse küsimustes. Täpsustasime tulekustutite, evakuatsiooniteede ja suitsuluukide
avamisnuppude asukohta.
Sisetööd hakkavad kõik lõp-

pema, maaler annab ruumidele veel viimast lihvi. Pooltele
põrandatele on paigaldatud
PVC-kate. Suurem töö, mis
ootab tegemist, on siseuste
paigaldamine. Nende kvaliteedi säilitamise nimel on ehitaja
meelega viivitanud. Konstateerime – ehitaja on oma töödega
graafikus või isegi natukene
ees.
Töökoosolekul selgus, et
suuri probleeme enam ei ole.

Täpsustamist vajasid valamute
ja segistite liigid ja margid, kinnitasime lisatööde maksumuse.
Tellija soovis ehitajalt hinnapakkumist Viru 6 ja Viru 8 vahelise aia ehitamiseks ja istutusalade ettevalmistamise kohta.
Kevadel tuleks istutada lilled,
põõsad ja puud, et sügisel avamise käigus oleks ilus vaadata.
Aarne Laas,
abivallavanem

Mälestusteküllane Ridaküla

Soe käepigistus Škoda Rakvere teenindusjuhilt Martin Tommulalt ning pidulik võtmete üleandmine ja sõit uue autoga võis
alata. Foto: Kodukant

Kui 2005. aastal sai Ridakülla
loodud mittetulundusühing,
oli tegijatel kindel soov – luua
muuseumituba. Mõni aasta
hiljem, mil läks remondiks, ei
sobinud tuba ei ühe ega teise plaaniga ning niimoodi see
vaid unistuseks jäi. Nüüd, aga
võeti kätte ning tehti kodustest
vahenditest vanast kolutoast
kolm väiksemat ruumi, millest
ühes asubki mälestuste tuba,
lisaks veel õmblustuba ja kaltsuvaiba materjali hoiustamise
ruum.

„Me ei teinud mitte muuseumit, vaid mälestuste tuba,“
sõnab tubli mõtte algataja Enn
Ambos ning loodab, et kõik,
kes seal ruumis viibivad, lähevad vanadele mälestuste
radadele. Mälestuste toas ringi
vaadates juhib Ene Milvaste
tähelepanu ühele ja teisele eksponaadile. Laual oli vana punane telefon. „Selle telefoniga on
saadud elu parimad uudised,“
sõnas Milvaste. Seina najal olid
puidust suusad. „Suusad pärinevad kirjanik Aarne Biini ko-

dust, ta on pärit Ridakülast,“
lisas ta.
„Oleksime rõõmsad, kui keegi oleks nõus meie mälestuste
tuppa asju annetama. Kui kellelgi oleks ära anda õmblustuppa vanaaegset kummut, teeks
see meid väga rõõmsaks,“ sõnas Ambos. „Vaba ruumi on.
Eriti rõõmsad oleksime kolhoosiaegsete objektide üle,“ lisas
Milvaste. Kui tunned, et tahad
enda mälestusi Ridaküla seltsimajas asuvasse mälestuste tup- Ene Milvaste (504 9997) või Enn
pa lisada, siis võta ühendust Ambosega (5554 0361). (KK)
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KULTUURIKALENDER
Reedel, 3. märtsil kell 18
Ridaküla seltsimajas lauamänguõhtu.
Reedel, 6. märtsil
kell 12 keskpäevane kohviring Vohnja raamatukogus,
vestleme elust ja olust.
kell 15-17.30 Hulja raamatukogus töötuba lastele
„Lemmikraamat ja tutvustus“.
kell 15-17 Kihlevere raamatukogus meisterdamise
töötuba lastele.
kell 18 Kadrina kirjandusklubi saalis linastub Kristjan
Pärnamäe film “Küla, kus asus linn”. Film jutustab
kunagi Läsnal asunud Truia linnast.
Pühapäeval, 8. märtsil kell 12
Ridaküla seltsimajas meisterdamise päev. Osalustasu 1.50 €.
Teisipäeval, 10. märtsil kell 12-19
Ridaküla seltsimajas raamatukogupäev. Raamatute
tellimine 323 3491. Alates kell 17.00 tegevused lastele.
Neljapäeval, 12. märtsil kell 18
MTÜ Kadrina kirjandusklubi kutsub salongiõhtule,
külaliseks laulja ja luuletaja Jarek Kasar. Registreerimine
325 0107 või raamatukogu@kadrina.ee. Toetab LEADER.
Laupäeval, 14. märtsil kell 19
Neeruti Seltsi huvireis Tallinna Teletorni ja Eesti
Sõjamuuseumisse Viimsis. Väljasõit kell 10 rahvamaja
juurest. Registreerimine 5552 5314. Osalustasu 30 €
(sisaldab lõunasööki).
Laupäeval, 14. märtsil
kell 17 Kadrina Saunaklubi korraldamisel „Hää õlu“.
Seitsmes Eesti väikepruulide konkurss Kadrina rahvamajas.
Registreerimine ylo.kais@galogaasid.ee.
kell 18.00 Nostalgiakeskus „Kadrina“ korraldatud kontsert.
Esinevad Andres Roots ja Ismo Haavisto. Pilet 8 €.
kell 19.30 Ridaküla seltsimajas linastub film „Fred Jüssi.
Olemise ilu“. Pilet 3.50 €/5 €.
kell 20 Kadrina huvikeskuses Meie Mees, Maie ja Sulo.
Pilet 12 €/15 €.
Neljapäeval, 19. märtsil kell 18
Kadrina kirjandusklubi saalis viies kunstiklubi
vestlusõhtu “Maalikunst: 20. sajandi II pool”. Lektor
Sigrit Peets. Toetab LEADER.
Reedel, 20. märtsil
kell 15-17.30 Hulja raamatukogus töötuba lastel
„Kevade algus“.
kell 15-17 Kihlevere raamatukogus loeme luuletusi
kevadest „Kevad algab“.
kell 15 Viitna raamatukogus töötuba lastele „Lõbusad
lõngatutid“.
Pühapäeval, 22. märtsil kell 12
Ridaküla seltsimajas infopäev „Küberturvalisus“.
Oodatud on nii lapsed kui ka täiskasvanud.
Esmaspäeval, 23. märtsil kell 9.30-10.30
Hulja raamatukogus ettelugemine lastele.
Reedel, 27. märtsil kell 15-17.30
Hulja raamatukogus töötuba lastele, meisterdame loomi
ja uurime nende elu raamatutest.
Laupäeval, 28. märtsil kell 16
Ridaküla seltsimajas linastub koguperefilm „LasseMaia
Detektiivibüroo. Esimene mõistatus“. Pilet 3.50 €/5 €.

Ultramees Cris Poll
Aasta alguses valis veebiportaal marathon100.com rahvahääletuse teel Eesti parima mees- ja naisultrajooksja. Parimaks
naiseks sai Marjaliisa Umb, parimaks meheks valiti Cris Poll.
„Mul on heameel ja au olla esmakordselt valitud aasta ultrajooksja laureaat! Möödunud aasta oli minu jaoks nii ilus kui
ka valus! Veebruaris Soomes Espoos sain sisehalli 24 h jooksul teise koha ja uue isikliku rekordi 228,173 km. Poolas 12 h
jooksul taas teine koht. Sügisel Prantsusmaal 24 h jooksu MMil uus rekord 229,330 km. Samas jäi Eesti rekordist kõigest 3
kilomeetrit puudu – 24 tunni peale kolm kilomeetrit, see on
valus,“ sõnas Poll.
„Mul on rõõm, et Eesti ultrajooksjate seas on grupp entusiaste ja eestvedajaid, kes arendavad ja populariseerivad Eesti
ultrajooksu! Tänu neile toimus esimest korda ka aasta ultrajooksja valimine,“ kiidab 2019. aasta parim ultrajooksja. (KK)
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Neeruti Selts tegutses ka läinud aastal
2019 oli Neeruti Seltsile 18. tegutsemisaasta. Aasta liikmete arv oli 80. Jätkuvalt toetab
vald meid oma eelarvest 1400
euroga, mis võimaldab seltsile
raamatupidamist, sidevahendeid ja muudki hädavajalikku.
Alates aastast 2011 on seltsi
kasutuses loodustuba – Kadrina põlises tuletõrjemajas PRIA
rahalisel toel ehitatud hubased
ruumid. Selts juhindub ikka
endiselt põhikirjast: looduse
vahendamine mitmel moel, retked, õpitoad, õpilasprojektid,
retkejuhiteenus - need on peamised olnud.
2019. aasta oli neljas, ühtlasi viimane aasta kahele
Leader-meetmete
toetatud
projektile. Projekt „10 retke
korraldamine“ kätkes endas
nelja ühepäevast retke Tallinna,
ühte Elva linna ja ühte Vihasoo
ning Loksa kanti tormise mere
äärde. Neli retke vältasid aga
kolm päeva: Karula Rahvuspark Valgamaal, Sõrve poolsaar
Saaremaal, Kurese kant Pärnumaal ja Ruhnu saar. Kolmel retkel olid kaasas oma jalgrattad,
Ruhnu saarel need renditi. Jalgrattail piirkonnas liikudes sai
elamus eriti ehe ja kordumatu.
Projekt „Muuseumitundide
ja mööbli restaureerimise õpi-

Neeruti Seltsi grupp Tallinnas Rotermanni kvartalis.
Foto: Jüri Vološtšenko

tubade korraldamine“ süvenes
ajaloo valdkondadesse. Suurepäraste juhendajate Tiina ja
Mati Raali õpetused vanade
toolide, lauakeste, kappide,
kirstude ja muu säärase restaureerimisel andsid nii teoreetilist kui ka praktilist oskust.
Kõik kuus õpituba toimusid
2017. aastal Kadrina Keskkooli tööõpetuse ja tehnoloogia
klassis, mille võimalusi hindas
Mati Raal väga kõrgeks. Muuseumitundide lektorid ajaloolased Egon Mets ja Uno Trumm
jagasid väga huvitavaid tead-

misi Eestimaa möödanikust.
Teemat kroonis Palmse mõisa
kui ülimalt huvitava muuseumi külastamine.
Möödunud aastal leidis aset
ka rida õpitubasid erinevatel
teemadel: reisimuljed kaugetest maadest, vestlused psühholoogiga, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine. Viibiti
kodulähedastel matkaradadel
nii jalgsi kui ka ratastel.
Huvireis viis meid seekord
Palamusele vastavatud renoveeritud ja väga huvitavasse
muuseumisse.

Õpilasprojekt „Kevadpäev
looduses“ toimus juba 14. aastat. Kadrina Keskkooli viiendate klasside õpilastele tutvustavad Neeruti maastikukaitseala
loodust Neeruti Seltsi loodusretkejuhid. Ka tunnid loodustoas on huvi pakkunud igas
vanuses õpilastele.
Partnerlussuhted Viru Instituudiga on võimaldanud
Kadrina rahvamajas teoks teha
juba neli pärimuskonverentsi.
Aastal 2019 oli teemaks üldlaulupidude 150. juubeliaasta.
Folklorist Ingrid Rüütel esitles
samas oma raamatut „Virumaa
laule ja lugusid“.
Neeruti Selts pakkus 2019.
aastal loodusretkejuhi teenust
10 grupile osalejate koguarvuga 289. Seltsi kõigi tegevuste
osalusarv oli 920. Loodustoas
õpitubades viibis 360 osalejat.
Neeruti Selts on endiselt avatud kõigile huvilistele. Vastavalt huvidele ja võimetele võib
igaüks alati osa võtta õpitubadest ning retkedest. Ka uued
liikmed on teretulnud. Info kodulehel www.neerutiselts.ee.
Tiiu Uusküla,
MTÜ Neeruti Selts
juhatuse esimees

Esmaabikoolitus andis julgust sekkuda!
Ridaküla seltsimajas toimus 25. jaanuaril
esmaabikoolitus, kus oli võimalik osa võtta neljakümnel soovijal. Tunnistused eduka koolituse läbimise järel sai 37 osalejat.
Koolituse viis läbi erakordne mees Andrus
Lehtmets. Tal on pikk koolitaja kogemus ja
lisaks kõigele töötab ta ka Rakvere Haigla
kiirabibrigaadis.
Koolituse käigus sai taaskord meelde
tuletatud vana tõde – mõtle kolm sammu
ette ja ehk on juba tänu sellele võimalik
õnnetus sootuks ära hoida. Kui aga on õnnetus siiski juhtunud, tuleb säilitada selge
mõistus ja vajaduse korral anda ka esma
abi. Väga oluline on ka võõrast hädasolijat
märgata ning sellest häirekeskust teavitada.
Nõu saab küsida ka perearsti nõuandeliinilt (+372 6346 630 või 1220) ja raskemate
olukordade puhul tuleb teavitada häirekeskust 112, kust antakse vajaduse korral
ka edasised toimimisjuhised ja ehk saab
tänu märkamisele päästetud ka kellegi elu.
Kõik osalejad said esitada küsimusi ja jagada ka oma kogemusi. Andrus Lehtmetsa
kolleeg Väike-Maarjast juhendas praktiliste oskuste harjutamist, tänu sellele oli kõi-

Elustamise proovimiseks oli kohapeal nii imiku, lapse kui ka täiskasvanu nukk.
Foto: Eva Klaas

gil võimalus proovida elustamistehnikaid
ja sidumist. Elustamise proovimiseks oli
kohapeal nii imiku, lapse kui ka täiskasvanu nukk.
Suur tänu imelistele koolitajatele ja samuti täname kõiki koolitusel osalejaid ilma teieta poleks olnud ka koolitust! Märkimata ei saa jätta Tapa Saiaäri, kes kostitas

MURUMÄE

MÄLUMÄNG

meid imemaitsva lõunapausiga.
Koolitus toimus projekti “Turvalisus Ridakülas” raames, mis saab tuge kogukondliku turvalisuse toetusvoorust. Ridakülas
toimub igas kuu sündmusi, kuhu on kõik
huvilised alati oodatud. Ridakülas näeme!

Õigesti vastanuid oli 13: Tõnu Rummo, Urve Stern,
Urmas Hinno, Elsi Viese (kes on ise ka pildil), Ene
Kaldamaa, Mihkel Eller, Kristiina Palumäe, Jüri
Vološtšenko, Tiiu Lausmaa, Ainu Kirotbek, Vaike Abi,
Melanie Liiv ja Neeme Mangulis.

Uus küsimus: Kes on pildil?

Vastused teatada:
telefonil 502 3846 või
e-postiga rystom@hot.ee,
kirjalikult Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on märtsikuu
viies päev.
Eelmises lehes ilmunud pildil oli Kadrinas rahvamaja
kõrval kuni aastani 1967 asunud bussijaam.

Airi Raus

Ikka teie Risto Murumägi
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Kadrina valla 2020. aasta eelarve
Kirje nimetus
PÕHITEGEVUSE TULUD
KOKKU
Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Tulud kaupade ja teenuste
müügist
Saadud toetused tegevus
kuludeks
Tasandusfond

Eelarve 2019

Eelarve 2020

6 991 653

7 276 266

4 071 500

4 313 120

3 902 000

4 136 120

168 000

175 000

1500

2000

199 935

216 544

2 607 280

2 627 216

481 219

550 757

Toetusfond
Muud saadud toetused
tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
PÕHITEGEVUSE KULUD
KOKKU
Antud toetused tegevus
kuludeks
Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused
tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud

2 126 061

2 076 459

106 438

104 386

6500

15 000

6 710 882

6 985 034

542 289

617 987

207 463

227 754

334 826

390 233

6 168 593

6 367 047

Tööjõukulud

3 948 517

4 055 474

Majandamiskulud

2 186 477

2 271 473

33 599
280 771

40 100
291 232

-1 058 387

-1 846 613

45 000

15 000

-1 379 908

-2 025 350

Muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMIS
TEGEVUS KOKKU
Põhivara müük (+)
Põhivara soetus (-)
Põhivara soetuseks saadav
sihtfinantseerimine (+)
Põhivara soetuseks antav
sihtfinantseerimine (-)
Tagasilaekuvad laenud

355 721
-80 100

Kohustuste tasumine (-)
LIKVIIDSETE VARADE
MUUTUS

-95 128

18 300

18 330

600

650

-18 000

-13 761

-777 616

-1 555 381

37 250

887 096

Finantstulud (+)
Finantskulud (-)
EELARVE TULEM (ÜLE
JÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-)
FINANTSEERIMIS
TEGEVUS
Kohustuste võtmine (+)

253 646

Kodukant
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Kulud
Põhitegevuse kulud jagunevad majandusliku sisu järgi tegevuskuludeks antavateks toetusteks, tööjõukuludeks, majandamiskuludeks ja muudeks kuludeks.
Sotsiaalabi ja muude toetustena füüsilistele isikutele makstakse
riiklikku toimetulekutoetust, toetust puuetega inimestele ja nende hooldajatele, muid pere sissetulekust mittesõltuvaid toetusi
(sünnitoetus, matusetoetus) ja ühekordseid toetusi isikutele, kellel on oht saada sotsiaalselt tõrjutuks.
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks on ette nähtud kultuuri-, spordi- ja muu vaba aja tegevuse toetamiseks ning liikmemaksudeks.
Muude tegevuskuludena kajastatakse tööjõukulusid ja majandamiskulusid.

Põhitegevuse kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes
Nimetus
Üldised valitsussektori teenused

Põhitege
Põhitege
vuse kulud vuse kulud
2019 eelarve 2020 eelarve
487 911
508 740

Vallavolikogu

45 530

40 202

Vallavalitsus

360 056

377 003

Reservfond

33 538

40 000

6000

15 000

28 317

36 535

14 470
42 848
9768
33 080
283 920

0
40 931
7975
32 956
335 053

Valla arengukava
Liikmemaksud ja muud üldised
teenused
Valimised
Avalik kord ja julgeolek
Abipolitseinike tegevuse toetus
Kadrina Valla Päästeteenistus
Majandus

400

Kadrina Kultuurikoda

263 303

276 286

8650

10 600

3600
4 201 849

6600
4 427 254

Valla ajaleht
EELK Kadrina Katariina Kogudus
Haridus
Ostetud lasteaiakohad
Kadrina lasteaed Sipsik
Vohnja Lasteaed-Algkool lasteaed
Ostetud koolitusteenused
Vohnja Lasteaed-Algkool algkool

104 430

187 266

177 911

186 845

83 000

75 500

210 120
299 548

210 053
217 989

46 000

40 000

Kadrina õpilaskodu

37 000

37 000

390 000

1 300 000
-412 904

Muu elamu- ja kommunaalmajandus
Tervishoid

30 600
6100

51 050
13 259

-740 366

-668 285

Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)

2500

2500

Kadrina Tervisekeskus
Vaba aeg, kultuur ja religioon

3600
700 225

10 759
727 222

Üldine sporditegevus

185 387

188 000

150 000

155 000

MTÜ Caaro SK

5000

5000

Huviklubi Nelson

2400

3000

MTÜ Kadrina EPT

1400

700

15 000

15 000

0

200

22 000

23 000

s.h. SA Kadrina Spordikeskus

SOPS Mittetulundusühing
MTÜ Lääne-Virumaa
Spordiveteranide Kooondis
Mänguväljakud
Kadrina Lastekaitse Ühing

2000

0

26 100

26 800

s.h. MTÜ Kadrina Segakoor

3300

3500

Huviklubi Cadencia

2072

2000

MTÜ Kadrina Kirjandusklubi

2000

2000

MTÜ Kadrina Maanaiste Selts

2000

2000

MTÜ Läsna Rahvamaja

3300

3500

MTÜ Vohnja Päikesekiir

1300

1300

MTÜ Neeruti Selts

1400

1400

MTÜ Tiigisaare

1800

1000

Vaba aja üritused

65 000

Kadrina Kunstidekool

10 000

Tänavavalgustus

62 800

Huviharidus ja huvitegevus

16 800

77 989

141 023
87 148

5000

100 000
88 050

106 959

2 290 379

0

78 548

48 000
1 128 034

2 245 631

Kadrina Keskkool

10 000

175 000
67 600

60 000
1 039 027

113 240

100 000

Lumetõrje
Elamu- ja kommunaalmajandus

1000
195 936

47 000

Kadrina valla avalike alade puhastus

1000
0

10 000

Jäätmekäitlus

250

189 185

Valla teede ja tänavate korrashoid
Üldine planeerimine ja detail
planeeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Majandusosakond
Keskkonnakaitse

0

Kadrina valla raamatukogu

Liikluskorraldus

-352 750

Tulud
Tasandusfondiga ühtlustatakse kohalike omavalitsuste rahalisi võimalusi riigi poolt määratud ülesannete täitmisel.
Toetusfondist eraldatakse toetust üldhariduskoolide pida
mise, huvihariduse ja huvitegevuse toetamise, toimetulekutoetuste maksmise, kohalike teede korrashoiu, matuseteotuste, puudega lastele abi osutamise, rahvastikutoimingute
ja muude kulude kompenseerimiseks.
Tulud kaupade ja teenuste müügist on tulud haridusasutuste majandustegevusest, üüri- ja renditulud, päästeteenistuse tulud, riigilõivud ja muud.

MTÜ Kadrina Saunaklubi
MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi
Naissalk
MTÜ Võduvere

Koolitransport
Koolitoit Vohnja Lasteaed-Algkoolis
Koolitoit Kadrina Keskkoolis
Toitlustamine õpilaskodus

7734

7150

132 700

136 820

5200

5500

50 660

52 039

Hariduse üritused
Sotsiaalne kaitse
Puuetega inimeste sotsiaal
hoolekande asutused
Muu puuetega inimeste sotsiaalne
kaitse
s.h. Toetus Lääne-Virumaa
Puuetega Inimeste Kojale
Raske ja sügava puudega laste
teenuse toetus
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused

12 557
620 881

16 550
626 536

7904

7900

71 548

86 922

1000

1000

45 414

43 155

97 000

108 800

s.h. MTÜ Kadrina Päevakeskus

26 000

37 000

Asendus- ja järelhooldusteenus

69 351

69 511

Muud toetused peredele ja lastele

47 009

53 210

Sotsiaalelupindade haldamine

22 707

30 000

135 850

111 512

15 893

26 400

108 205
6 710 882

89 126
6 985 034

Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Sotsiaalse kaitse haldus
Kokku põhitegevuse kulud

Valla 2020. aasta eelarve prioriteedid on tervisekeskus, teed ja tänavad
Kadrina valla eelarve lähtub arengukavast ja eelarvestrateegiast. Seetõttu ei sünni eelarve üleöö, vaid peab
kajastama arengukavas pikalt planeeritud tegevuste elluviimist. Teine
oluline tegur on lisarahastuse leidmine. Jälgime pidevalt toetuste saamise
võimalusi, milleks tuleb hästi ette valmistada projektid ja taotlused. Tegevusi planeerides oleme lähtunud põhimõttest, et objektid renoveeritakse
või rajatakse tervikuna ja võimalikult
kvaliteetselt.
Nii saab tänavu lõpuks valmis ligi
10 aastat tagasi planeeritud tervisekeskus. Selle rajamine maksab kokku
ligikaudu 1,5 miljonit eurot, millest
riigipoolne toetus koos varasematel
aastatel laekunud summadega on 588
000 eurot. Tänavu kulub tervisekeskuse ehitamise lõpetamisele ja sisus-

tuse soetamisele 424 176 eurot ja toetuse arvelt 21 174 eurot.
Ka AS Kadrina Soojus on mitu aastat ette valmistanud soojatorustike
ning vee- ja kanalisatsioonitrasside
renoveerimist Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetustega. Kokku investeerib ettevõte Kadrina aleviku taristu uuendamisse kahe aasta jooksul
ligi 1 300 000 eurot. Sellest tulenevalt
on vajadus esmajoones korrastada
haljasalad, tänavad, teed ja platsid.
Nii oleme Kadrina kõnniteede rajamiseks ja parklate rekonstrueerimiseks kokku kavandanud 400 000
eurot. Planeeritud on Viru tänava
kõnnitee väljaehitamine koos valgustusega, Pargi tänava kõnnitee projekteerimine, kõnnitee ehitamine Viru
ja Pargi tänava vahele ning Viru 14
parkla rekonstrueerimine. Lisaks vii-

me lõpule spordihoone esise parkla
ehituse koos valgustuse rajamisega,
mille kogumaksumus 155 000 eurot.
Tulenevalt vajadusest korrastada
avalikku ruumi pärast trasside uuendamist, on õige aeg välja ehitada osa
kooli õueala projektist, mis jääb nn
õunaaeda ning sisaldab Pargi tänava
ja Rakvere tee nurgal oleva haljasala
välja ehitamist terviklahendusena:
parkimine, kõnniteed, mänguväljak
ja rulapark. Rulapargi rajamiseks oleme saanud toetust ligi 70 000 eurot ja
kogu õunaaia projekti maksumuseks
kujuneb eeldatavasti 180 000 eurot.
AS Kadrina Soojus sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetuse
soojamajanduse arengukava alusel,
mis näeb ette Kadrina rahvamaja
üleviimise kaugküttele. Koos küttesüsteemi väljaehitamise ja lava reno-

veerimisega kulutame tänavu kultuuritempli parendamiseks 135 000 eurot.
Jätkame spordikeskuse trepikodade ja
jõusaali kaasajastamist, milleks kulub
80 000 eurot.
Tänavavalgustuse
renoveerimise
projektiga on samuti tegeldud mitu
aastat, nüüd on selleks toetust saadud
149 000 eurot. Vahetatakse välja kokku
110 valgustit Huljal ja Kadrinas. Projekt
kogumaksumus on ligi 275 000 eurot.
Lasteaia fassaad on amortiseerunud ja selle tervikuna korda tegemiseks kulub 80 000 eurot. Kadrina
Keskkooli renoveerimise terviklahenduse arenduseks ja hädavajalikeks remonditöödeks on esialgu planeeritud
60 000 eurot.
Kevadel valmib Vohnja spordiplats
ning koos muude töödega kulutame
mängu- ja spordiplatsidele 40 000 eurot.

Koos eelmisel aastal lõpetamata jäänud projektidega investeerime tänavu
kokku veidi üle 2 miljoni euro, millest
326 000 eurot saame toetusena kindlate objektide ehitamiseks ja 1,3 miljonit tuleb vastavalt eelarve strateegiale
laenu arvelt.
Põhitegevuse tulud ja kulud kasvavad 4,1%. Selle aasta eelarves on kahekordistatud valla teede ja tänavate
hooldusremondi kulusid ning lisaks
on planeeritud investeerida täiendavalt mustkattega teede renoveerimiseks 100 000 eurot. Kuna ebaharilik
talv on halvendanud teede olukorda
märgatavalt, siis tõenäoliselt tuleb
lisaeelarvega leida veel raha teede parandamiseks.
Kairit Pihlak,
vallavanem
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VOLIKOGU

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
29. jaanuari istung Kadrinas
1
2.
3.

4.
5.
6.

Volikogu kehtestas Kadrina valla jäätmevaldajate registri
põhimääruse.
Volikogu võttis vastu Kadrina valla 2020. aasta eelarve.
Volikogu muutis määrust „Hoolduse seadmise, hooldaja
määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise
kord Kadrina vallas“.
Volikogu kinnitas Kadrina lastaia Sipsik arengukava aastateks 2020-2025.
Volikogu määras Kadrina valla haridusstipendiumide
saajad.
Volikogu kinnitas Kadrina valla „Aasta tegija 2019“ auhinna laureaadid.

Hajaasustuse programm 2020
Hajaasustuse programmi kaudu eraldatud toetuse abil on eraisikutel võimalik saada rahastust järgmiste valdkondade projektidele: joogiveesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid.
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. aprillini.
Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama
majapidamine, millele toetust taotletakse ning rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 1. jaanuar 2020. Hajaasustuse
programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvest. 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 2012-2019 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse
programmist saadud toetuse summa.
Vajalikud dokumendid on Kadrina valla kodulehel.

Kodukant

veebruar 2020

Häirenuputeenus päästab elusid Palju õnne!
Peamiselt eakaid abistav Medi häirenuputeenus on kõikjal Eestis toiminud juba
üheksa aastat. Uurime, kuidas häirenupp hädasolijaid aidanud ja vähemalt
50 inimesel lausa elugi päästnud on.
Häirenuputeenus aitab kauem iseseisvalt ja turvaliselt oma kodus elada.
Häirenupp on maailma lihtsaim abivahend. Üldjuhul on selle kasutaja eakas
või liikumispuudega inimene, kes kannab kodus randmel või kaelas veekindlat kellataolist häirenuppu. Õnnetuse
korral, olgu see kukkumine, terviserike või kasvõi tulekahju, vajutab hätta
sattunu häirenuppu. Seejärel helistab
spetsiaalne käed-vaba hoolekandetelefon, mis on paigutatud inimese kodus
kesksele asukohale, Medi kõnekeskuse
operaatorile. Temaga suheldes selgitatakse välja abivajadus. Operaator saadab vajaduse korral kohale hoolealuse
usaldusisiku-lähisugulase, naabri, kriitilisemal juhul ka sotsiaaltöötaja, kiirabi
või päästeameti. Häirenupu eesmärk ja
suurim kasu ongi kohene teavitamine
abivajadusest ning abi kiire saabumine.
Paljudel juhtudel ongi abi saamise kiirus
kriitiline, et kahandada õnnetusest tekkida võivad tagajärgi. Medi on aastatega lahendanud sadu olukordi, kus ilma
häirenuputa oleks hädasolija mitmeid
tunde või lausa ööpäevi oma kodus abita olnud.
Nüüdisaegsel häirenupul on lisaks

nupu vajutamise võimalusele ka kukkumisanduri funktsioon. Kukkumisandur
algatab tugeva kukkumise korral häirekõne automaatselt, kui inimene pärast
kukkumist ise enam ei liiguta. Nii saab
info võimalikust õnnetusest hoolealuse
abilistele edastatud kasvõi meelemärkuse kaotusega lõppenud kukkumise järel.
Üheksa aastaga on Medi häirenuputeenuse abil muresid lahendatud ja abilised koju saadetud enam kui 1500 korral, sealhulgas üle mitmekümne kiirabi
ja isegi üks politsei väljakutse. Teadaolevalt on 50 korral häirenupp aidanud
hoolealuse elugi päästa, mille üle on õnnelikud nii hoolealused, lähedased kui
ka väärt teenuse pakkuja töötajad. Medi
häirenuputeenus, automaatne ravimidosaator, elektriline pliidivalvur ja kaduma läinud eaka asukoha tuvastamise
lahendused tagavad eakale lähedasele
tema enda kodus ja kaugemalgi suurema turvatunde ja kõigile hoolivatele lähedastele meelerahu.
Lisainfot saab Medi nõuandeliinil
661 8181, e-postiga info@medi.ee ja kodulehel www.medi.ee. Vajaduse korral
suheldaks linna või valla sotsiaalhoolekandeosakonnaga, et koostöös omavalitsusega vajalikud abivahendid kättesaadavaks teha. Turvatunne ja hingerahu ei
tohi olla privileeg, vaid inimõigus - igaüks tundku end kodus kindlalt ja saagu
kauem iseseisvalt elada!

SELMA-MIRALDA PEBERG 95
MARIA GLUBOKOVA
85
OLGA LILLEPEA		
85
ELFRIDA PÕLD		
85
ILME SMIRNOV		
80
ENNO UUSKÜLA		
80
VALTER KIROTBEK		
75
EEVI RELLO			75
ANNE-LEA KÕIV		
75
HILLE JERŠOVA		
70
ELLE JÜRGENSOHN		
70
VALENTINA REINMAA
70
ANTS REZEV			70
EVALD TOIGER		
70
LEMBIT LIIV			70
VELLO NAARITS		
65
KERSTI TRAUSS		
65
TAMARA LUGOVSKAJA
65
MATI INNOS			65
TIINA SERMAND		
65
VILLU POOK			60
TÕNU TUUNA		
60
MATI ROSAR			60
Jaanuaris ei registreeritud ühtegi last.
Kadrina valla elanike arv on 4818.
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

Kutsume osalema üle-eestilises uuringus
„Eesti üle 35 aastaste täiskasvanute suutervise
seisukorra kaardistamine”
Uuringus osaledes on teil võimalik saada:
• tasuta hammaste ja suuõõne läbivaatus,
• soovi korral tasuta hammaste panoraamröntgenülesvõte,
• soovitused ja nõuanded teie hammaste ja suutervise kohta
(raviprotseduure uuringu ajal ei tehta).
Olete eriti oodatud, kui teie viimasest hambaarsti külastusest on möödas
mitu aastat või olete seda rahapuudusel edasi lükanud.
Osalejatele tänutäheks hambasõbralik kingitus!
Läbivaatused toimuvad Rakvere Hambapolikliiniku OÜ-s
(Rakvere, Tuleviku 1). Täpsem info ja eelregistreerimine
telefonil 5334 0039.
Uuringut teostavad Eesti Haigekassa tellimusel Eesti Hambaarstide Liit ja
Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituut koostöös
Rakvere Hambapolikliiniku OÜ-ga.
Uuringus osalemine on vabatahtlik,
uuringust või mõnest selle osast võib alati loobuda.

MTÜ Pärandihoidja kutsub 6. märtsil väljasõiduga koolitusele Riigiarhiivi Tartu arhiivi (Nooruse 3, Tartu).
(koolituse aeg Tartus 11.00 - 15.30)

SUGUVÕSA UURIMINE ARHIIVIMATERJALIDEST.
11.00-13.00 väikse vahepausiga Suguvõsa uurimine arhiivimaterjalidest,
sh kirikuraamatutest informatsiooni välja lugemine, arhivaarid Liina Lõhmus ja Sven Lepa.
13.00-13.45 lõunapaus omal käel läheduses asuvates söögikohtades
13.45-15.30 küsimustele vastused, sh varem saadetud, ja ringkäik arhiivis,
arhiivipedagoogid Liisi Pabstel ja Edith Eskor.
Koolitus tasuta
Informatsioon ja registreerimine koolitusele kuni 4. märts: Sirje Kuusik, tel 515 3573, kuusikufarm@gmail.com.
Sobivad rongide sõiduajad 6. märtsil Tapa-Tartu: 9.02-10.10 (7.48 €/8.80 €) ja
Tartu-Tapa:16.24-17.35 (7.48 €/8.80 €)
Võimaluse korral saab ühineda ka ühiseks sõiduks autodega.

Soovin osta
Kadrinasse 3-4 toalist korterit.
Kontakt 522 2166.

Korstnapühkija 5560

Veebruari
juubilarid

4046

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.

Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.

Ostan igas seisukorras sõidukeid ja
kaubikuid. Võivad remonti vajada.

5309 2650

HELGI VIRU
17.06.1936 – 13.01.2020
MAI KIISK
28.12.1944 – 13.01.2020
EINAR UUSKÜLA
19.12.1933 – 15.01.2020
TIIU MAKRJAKOV
30.01.1949 – 17.01.2020
ILSE LODERAUD
25.11.1926 – 21.01.2020

BIOPUHASTITE, SEPTIKUTE PAIGALDUS
VEE- JA KANALISATSIOONITÖÖD
KAEVE- JA PINNASETÖÖD
ÜLDEHITUS

Mälestame

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

Miniekskavaator
2,7 tonni

53 330 146
info@jartex.ee
www.jartex.ee
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

