odukant
K
Selgusid
haridusstipendiaadid
2021. aasta haridusstipendiumile laekus üheksa tööd kümne
autori poolt. Nende seas oli seitse Kadrina Keskkooli
uurimistööd, üks praktiline töö ning üks Tallinna Ülikooli
lõputöö. Stipendiumi vääriliseks hinnati Kadrina Keskkooli
järgmised õpilased:
• Rosabel Klopp uurimistööga „Nelja põlvkonna
koolivormid“, juhendajaks Evelin Tiiter;
• Brittany Korkma uurimistööga „Kadrina-kandi
vetenimed keeles ja meeles“, juhendajaks Liivi Heinla;
• Kristjan Pärnamäe praktilise tööga, filmiga „Küla, kus
asus linn“, juhendajateks Evelin Tiiter ja Hegi Soosaar;
• Rihard Laisaar uurimustööga “Läsna teater - kodukandi
ühendaja“, juhendajaks Liivi Heinla;

Foto Rihard Laisaare uurimistööst „Läsna teater – kogukonna
ühendaja“. 20-aastase Läsna teatri esimene tükk „Kapsapea“
toodi lavale 7. juulil 2002. aastal. Foto: Ivi Uudelepp
• Minna Lilleoja uurimustööga „Puuetega inimeste
toimetulek Kadrina vallas“, juhendajaks Siret Pung;
• Sigrit Umerov uurimustööga „Kadrina Keskkooli
õpilaste teadlikkus vaktsineerimisest ja vaktsiinide
tähtsusest“, juhendajaks Siret Pung;
• Brit Katriin Murumägi ja Elise-Helene Pohla ühise
uurimustööga „Aken külast maailma“, juhendajaks
Evelin Tiiter;
• Berta Laaniste uurimistööga „Alfahüdroksühapete ja
beetahüdroksühapete kasutamine näohooldustoodetes“,
juhendajaks Liina Leinmets.
Stipendiumi vääriliseks hinnati ka Tallinna Ülikooli
noorsootöö õppekava lõputööna valminud Helene Kristine
Viita uurimistöö „Noorsootöö ja selle arengukohad Kadrina
valla näitel“. (KK)
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Tiiu Uusküla – naine, kes teab Kadrinast kõike
Tiiu Uusküla on naine, kelle
nime teab pea iga kadrinlane.
Kadrina kandi koduloo uurimise ja talletamise eest on
Tiiule omistatud esimene
Kadrina valla elutööpreemia.
Preemia saamine ei tähenda
aga, et oleks aeg tehtule joon
alla tõmmata.
Tiiu meenutab, et ühiskondlikku tööd on ta terve elu
teha saanud. Nii koolilapsena
kui tööealisena sai ühiskondlikult kasulikku tööd tehtud.
„Ja see oli nii loomulik,“ sõnas
ta ning lisas, „kui sa ei olnud
negatiivse ellusuhtumisega,
siis tegid seda hea meelega ja
said sellest kasu.“ Tiiu ei räägi
mitte materiaalsest kasust,
vaid heast enesetundest, saadud kogemustest ja tarkustest.
Alates 2000. aastast, pärast
seda, kui Tiiu enam palgatööl
ei käinud, oli mahti sagedamalt vanade aegade ja sündmuste peale mõelda ning neid
kirja panna. Leidus ka hulk
Kadrina endiste aegadega
seotud fotosid kutselise päevapiltniku Heinrich Kruusvaldi – Tiiu isa – pärandist.
Kui 2001. aasta septembrikuus
kaheksa asutajaliiget Neeruti
Seltsi lõid, tekkis kanal toimetiste sarja kaudu, mille abil
mälestusi paremini talletada
sai. „Mina ei olnud asutajaliige, kuid samal sügisel mind
liikmeks kutsuti,“ ütles Tiiu,
kelle jaoks oleks kõik rahulikku rada pidi läinud, kui
2003. aastal poleks seltsi juht

Tiiu lootis, leitakse inimene,
kes on läbinisti loodushuviline ning võtab hakkajana
seltsi juhtimise enda kanda.
„Nagu ütleb Murphy seadus,
pole midagi püsivamat ajutisest asjast, siis sellist juhti seni
veel leitud,“ lisas ta muiates.
Kadrina keskkooli 100.
aastapäevaks koostati kooli
mälestusteraamat, mis oli
suuresti just Tiiu poolt kokku
pandud. „Kui me läksime raamatut Otto Amerile viima,
ütles ta „nüüd peadki Kadrina
ajalugu jäädvustama“,“ meenutas Tiiu. „Tagantjärele mõtlen, et oli see üks prohvetlik
lause, sest just pärast seda
hakkas üks suur ajaloo jäädvustamine,“ lisas ta.
Lisaks Neeruti Seltsis
tegutsemisele on Tiiu asutajaliikmeks ka MTÜ Kadrina
Keskkooli vilistlaskogus. On
olnud aegu, mil sai toimetatud
rahvamajas noorte kohvikklubis Brigantiin, tehtud raamatusõprade ühingut ja oldud aktiivne Kadrina Muinsuskaitse Klubi tegutsemistes.
Materjali, mida koguda,
on kõvasti, aga jaksu on
jäänud vähemaks, räägib Tiiu.
„Teatud materjal on ainult
küsimise kaugusel, peab lihtsalt kätte võtma ja kirja saama,
enne kui on hilja,“ ütles ta ning
lisas „kõik asjad tuleb talletada, sest tulevikus ei tea
keegi, kes mida ja millal tegi.
Kahjuks ei ole Kadrinas ka
kohaliku muuseumi loomine

Nüüd peadki Kadrina ajalugu
jäädvustama.
Otto Amer
Enn Loik meie seast lahkunud. „Tuli leida uusi lahendusi ja kuna olen niisugune
keelitamisele alistuv, mõtlesin, et hoian seltsi hinges, kuni
leitakse õige juht,“ kõneles ta.

vedu võtnud.“
Tiiu kirjeldab ennast kui
laiska ja mugavat inimest, mis
võib paljusid muigama panna.
„Ma olen elu aeg kodu küljes
kinni olnud. Ei istu mulle see

Tiiu jagab hea meelega kuulajaile mälestusi kodukandist.
Foto: Kodukant
kodust ära olemine,“ tunnistas Tiiu. Pole imestada, et
tõelise Kadrina patrioodina ta
koduvallast nõnda palju teab.
„Ma ei ole terve elu vana
inimene olnud,“ naeris ta ning
lisas, et oleks ta nooruses teadnud, et vanas eas nii palju
mäletada on vaja, oleks ta
endasse hulgaliselt rohkem
teavet talletanud.
Mis veel tegemata on, jätab
Tiiu enda teada. Ta ei kavatse

jalgu seinale visata ning au ja
kuulsuse najal elama hakata,
sest see ei ole tiiulik. „Ma ei
muretse selle pärast, mis tuleb,“ sõnas ta. Aga kui leiaks
seltsile väärika juhi... Kadrina
rahvale tahab Tiiu südamele
panna, et olles kadrinlane,
tuleb seda olla täiega. „Tehke
endale selgeks, mis koht see
Kadrina tegelikult on,“ võttis
Tiiu soovid kokku. (KK)

Kadrinlased kiidetud ka maakonnas
Ridakülas ehitati lumelinna
Aasta algus on olnud talvine, patt oleks seda mitte ära kasutada ning midagi lahedat ühi-selt värskes õhus teha. Nii
sündiski idee ehitada Rida-küla seltsimaja juurde lumelinnak.
23. jaanuar, lumekujude ehitamise päev, tõi seltsimaja
hoovi üle paarikümne inime-se, nii lapsi kui täiskasvanuid
oma külast kui kaugemalt. Olud olid lumelinna tegemi-seks
ideaalsed, ilmataat oleks justkui teadnud, et kujude
meisterdamiseks läheb vaja sulalund ja tellimust täitnud.
Kohal oli abivalmis Hillar traktoriga, kes lumevallid
meisterdajate jaoks kokku lükkas. Mõne tunniga olid
seltsimaja juurde kerkinud draakon, koobas ning valvurist
lumememm. Samuti liumägi, mis kõige väiksemate poolt
kohe ka ära katsetati.
Samal ajal kui suurem osa kokkutulnutest lumekujusid
ehitas, valmistas Anastasia koos abilistega pannkooke.
Tainast kulus suur kausitäis ning pannkoogikuhi tundus
tohutu. Aga järele ei jäänud midagi, koogid söödi riburada
õuest kuuma teed jooma tulnud meistrimeeste poolt viimseni
ära.
Eva Klaas

29. jaanuaril toimus Tamsalu kultuurimajas Virumaa Teataja ja Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud
tunnustamissündmus, mille raames kiideti tublisid maakonna tegijaid.
Tunnustamisel olid Lääne-Virumaa
aasta tegu 2020 nii ühis- kui isikuteo
kategoorias, samuti anti üle Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi
aastapreemiad, elutööpreemia ning auhind „Kultuuripärl“. Lisaks anti üle
möödunud aasta tervisedendamise aasta
teod ning tiitlid tarmukatele tervisedendajatele ja -organisatsioonidele. Virumaa
Teataja tänas omalt poolt aasta pressisõpra
ning tunnustati kahte läänevirulast VestAgderi stipendiumiga, millest ühe pälvis
Kadrina juurtega Indrek Jurtšenko.
Lääne-Virumaa aasta teo konkursi ühisteo nominentide seas oli ka Kadrina tervisekeskuse rajamine. Tunnustuse võtsid vastu
vallavanem Kairit Pihlak ja abivallavanem Aarne Laas.
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi aastapreemia Läsna teatri juhtimise eest pälvis teatri eestvedaja Ene Pihol.
„Kultuuripärli” tiitel omistati kadrinlasest ajakirjanik Inna Grünfeldtile.
Tervisedendajana kiideti kadrinlasest loovterapeut Heli Preismanni. 2020. aastal tegid tervisetegusid ning kiidetud said Vahur
Leemets, Robert Salep ja Sirje Eirand. Tervisesõbralikuks organisatsiooniks nimetati Huviklubi Nelson MTÜ. (KK)
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KULTUURIKALENDER
Teisipäeval, 2. märtsil kell 18–20
Kihlevere raamatukogus õnnitluskaartide
valmistamise töötuba lastele. Juhendab Tiia Ubar.
Reedel, 5. märtsil
kell 15–17 Kihlevere raamatukogus mängutuba
lastele.
kell 15–17.30 Hulja raamatukogus naistepäevaks
meisterdamise töötuba lastele.
Reedel, 12. märtsil kell 15–17.30
Hulja raamatukogus mõistatuste ja ristsõnade
lahendamise töötuba lastele.
Reedel, 19. märtsil
kell 11–18 Viitna raamatukogus nuputamispäev
„Natuke särtsu talvepäeva“
kell 15–17 Kihlevere raamatukogus ettelugemine –
kevad käes.
kell 15–17.30 Hulja raamatukogus kevadise
seinadekoratsiooni töötuba lastele.
Esmaspäeval, 22. märtsil kell 09.30–10.45
Hulja raamatukogus ettelugemine lastele.
Reedel, 26. märtsil
kell 15–17.30 Hulja raamatukogus lihavõttepärgade
töötuba lastele.
kell 15–17 Kihlevere raamatukogus munapühade
töötuba lastele.
Vohnja raamatukogus igal reedel kell 14–16 meisterdamine
koos lastega.
Vohnja raamatukogus raamatunäitus „Vohnja raamatukogu
kõige vanemad raamatud“.
Noortekeskus ühendab jõud raamatukoguga! Igal esimesel
ja kolmandal neljapäeval Vohnja raamatukogus ja igal teisel
ja neljandal neljapäeval Hulja raamatukogus!

MURUMÄE

MÄLUMÄNG

Jaanuarikuu lehes ilmunud pildil oli kunagine kolhoosi
„Kalevipoeg” kontorihoone praeguse Tristvere kohviku
vastas, mis hävis tulekahjus 1982. aastal.

Õigesti vastanuid oli 15: Harald Rahupõld, Urve Stern,
Aillar Laanemägi, Toivo Vallimägi, Ainu Kirotbek, Are
Kivimäe, Urmas Hinno, Peeter Suurkivi, Ülo Mark,
Mihkel Eller, Jüri Vološtšenko, Peeter Viira, Tiiu Lausmaa,
Neeme Mangulis ja Sirle Nukk.

Uus küsimus

VEEBRUAR 2021

Ahto-Lembit „ei“ sõna ei tunne
17 aastat tagasi pühkis põline
kadrinlane Ahto-Lembit
Lehtmets siinse tee jalge alt
ja siirdus Eestimaa peale laiali,
et juhtida plaadifirmat, luua
klubisid ja teha kunstnikutööd seriaalides. Aasta 2019
tõi ta taas Kadrinasse asjatama, kui temast sai Kadrina
kultuurikoja direktor.
Möödunud aasta tegemiste
eest tunnustati Ahto-Lembitut Kadrina valla aasta tegija
tiitliga, millel seisab „silmapaistev kultuurielu edendaja“.
Mida pead ise kõige
silmapaistvamaks teoks
möödunud aastal?
Ma arvan seda, et erinevad
üksused on hakanud koostööd tegema ja suhtlema.
Usun, et see on kõige parem
asi. Kõik need Nostalgiakeskusega ja Kirjandusklubiga tehtud tööd on ägedad.
Koos tehes on tegevus alati
kõige viljakam.
Sina tood välja koostöö.
Mida võiksid teised välja
tuua?
Suuremat osa mu tööst inimesed ei näe ja mida välja näha ei
ole, selle kohta anna arvamust
omada. Ma usun, et nende
jaoks ongi just sündmused
need kõige silmapaistvamad.
Ma olen rahul, et just kaugemalt on hakanud inimesed siia
tulema. See annab võimaluse
tulevikus asju suuremaks
teha.
Kultuurikoda seob Kadrina
ja Läsna rahvamaja ning
huvikeskust. Kuidas töö
läinud on?
Väga hästi. Ma arvan, et koostöö hakkab alles nüüd õigesti
tööle. Kaks aastat on olnud
sisseelamisaeg, et näha, kuidas majad ja inimesed toimivad. On jõutud nendega sõbraks saada.
Kui mulle alguses tundus,
et noorsootöö jääb kuidagi
kultuurikaugeks, siis nüüd
näen, et see on omavahel
lõiminud ning hakkab tulevikus suuresti silma paistma.
Sa oled põline kadrinlane.
Mis on nende aastate

Ka 2019. aasta tule tulemisel oli Ahto-Lembitul (vasakul) suur roll.
Foto: Kodukant
jooksul enim meelde
jäänud?
Kohe kindlasti rahvatantsijate
peod kodus. (Naerab) Neid on
tegelikult palju. Ma alustasin
siin bändi tegemist, mille tarbeks Rein Inno tehnika andis.
See ei olnud suurem asi, aga
me saime hakkama.
Ka igipõline Ene Kaldamaa, minu ema väga hea
sõbranna. Sain lapsena rahvamajas palju aega veeta ning
kuulata, kuidas kohvimasin
mulksus.
Sündmustest on eredamalt meeles mu enda korraldatud festival. 1992. aastal
laululaval toimunud kahe

sündmuseid. Suuremalt tahame ette võta lastekaitsepäeva.
Osalemisest on huvitatud pea
kõik valla allasutused, sellest
tuleb suur pidustus.
Kui saaksid kultuuri
valdkonnas midagi muuta,
mis see oleks?
Mingil määral olen ma siin
juba märgi maha pannud,
nüüd tuleb hakata inimesi
kuulama, et mida nemad
tahavad. Tuleb saada tagasisidet. Iga idee mõeldakse läbi.
Rahvamaja on kunagi loodud
seltside baasil ja ideepoolest
peaksidki need asjad niimoodi
olema. Läsna ja Ridaküla on

„Ei“ ei tohi kunagi öelda!
Ahto-Lembit Lehtmets
päevane rokifestival „RopRock“, milles muusikaringkondades siiani räägitakse.
Kuidas koroona-aasta uueks
aastaks ette valmistas?
On asju, mida ei saa mitte
kuidagi moodi teha, sest
olukord seab piiranguid, aga
alati tuleb otsida ja leida
lahendusi. Peagi kuuleme
uudiseid, kuidas oleme leidnud lahendusi erinevatele
olukordadele. Digivaldkonda
tuleb aga kõvasti üle vaadata.
2021 toob palju huvitavaid
ja teistsuguseid kultuuri-

siinkohal väga head näited.
Peab vaatama, kust initsiatiiv
siia rahvamajja jõuaks, et läbi
seltsitegevuse kultuuri loomist toimetada. Ma arvan, et
see on hästi oluline. See on
puhtalt koostöö põhine. Ja
koostööd tuleb arendada. Kultuuri tarbimine ja koostöö on
asjad, mida pikalt teha, enne
kui see tööle hakkab. Ei ole
vahet, kas maal või linnas, igal
pool on see ühte moodi.
Kadrina valla kultuurielu
ühe lausega.
Alles otsiv, ma arvan. Kultuu-

rielu on väga raske mõiste,
sest iga asi on kultuur. Kadrina viga on see, et me oleme
linna probleemidega küla. Me
oleme kuhugi sinna vahele
kinni jäänud. Kogukond ei ole
nii ühtne, vaid killustunud
nagu linnades, aga koht ise on
väike. Nende hoobade kokku
tõmbamine on keeruline, aga
tuleb ära teha.
Ahto tutvusringkond on
suur ja lai. „Igal inimesel on
keegi tuttav, kes on Kadrinast,“ sõnas ta ja lisas, et ka
kõige tuntum inimene võib
öelda, et ma on siit pärit.
„Eriolukorra ajal poes käies
kohtasin üllatusega palju tuttavaid, kellel tuli välja siin
kandis suvila olevat,“ nentis
Ahto. Kadrina ei ole kellelegi
võõras. „Siia esinema tulijate
soov on suur. Ma ei pea neid
otsimagi, lihtsalt vastama, kas
jah või ei ja mis raha eest,“
naerab ta.
Kultuurikoja direktori sõnum kadrinlastele on teha
rohkem koostööd ning olla
uudishimulikum. „Mida uudishimulikum inimene on,
seda põnevamaks tema maailm läheb. Tulge vaadake, mis
tehakse,“ kutsus ta kultuuri
avastama. Ahto ütleb, et väikese koha eeliseks on kõikide
ära kuulamine ja võimaluse
andmine. „Ei“, ei tohi kunagi
öelda. (KK)

Algab kaasava eelarve ettepanekute esitamine
Käes on aeg alustamaks 2021. aasta kaasava eelarve ettepanekute kogumisega. Kadrina valla kaasava eelarve eesmärk on anda
kohaliku kogukonna liikmetele võimalus teha 15 000 euro ulatuses ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel
parimate ideede väljaselgitamiseks.
Eelnevate aastate kogemustest soovitame juba varakult eeltööga alustada. Mõelda hoolikalt ideed läbi, mis on olulised ja
ootavad teostamist. Mida suurem on kasusaajate ja toetajate hulk seda tõenäolisem, et idee saab teoks. Kogu kaasava eelarve
protsess alustades ettepanekust, teostatavusest ja lõpetades eelarvega vajab süvenemist ning põhjalikku eelarve planeerimist.
Esitamiseks vajalik vorm leitav www.kadrina.ee. Esitamise tähtaeg on 01.03.–01.04.2021, ettepanekud saata e-posti teel
kadrina@kadrina.ee. Tingimustele vastavad ettepanekud lähevad rahvahääletusele ning enim hääli saanud objekt viiakse ellu 12 kuu
jooksul. (KK)

Avatud on hajaasustuse programmi taotlusvoor

Kes on pildil?
Vastused teatada:
telefonil 502 3846, e-postiga rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina. Viimane päev on märtsikuu viies päev.
Ikka teie, Risto Murumägi

Selle programmi kaudu eraldatud toetuse abil on eraisikutel võimalik saada rahastust järgmiste valdkondade
projektidele: joogiveesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid.
Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema
sama majapidamine, millele
toetust taotletakse ning rah-

vastikuregistrikanne ei saa
olla hilisem kui 01. jaanuar
2021. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigija kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse
summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse

toetusprojekti abikõlblikest
kuludest, tuleb 50% riigilt ja
50% kohalikelt oma-valitsustelt. Toetuse maksi-maalne
suurus on 6500 eurot ühe
majapidamise kohta. Taotleja
omaosalus on 33,33% ja
maksimaalse toetuse summa

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse
1. veebruar ning taotluste esitamise tähtpäevaks on
1. aprill

arvutamisel võetakse arvesse
ka ajavahemikus 2012-2020
hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse
programmist saadud toetuse
summa.
Vajalikud dokumendid on
leitavad Kadrina valla kodulehel
www.kadrina.ee/hajaasustus
e-programm (KK)
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Kadrina valla 2021. aasta eelarve
Kirje nimetus

Eelarve2020 Eelarve 2021

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
7 538 463
Maksutulud
4 213 120
Füüsilise isiku tulumaks
4 036 120
Maamaks
175 000
Reklaamimaks
2 000
Tulud kaupade ja
teenuste müügist
227 144
Saadud toetused
tegevuskuludeks
2 926 932
Tasandusfond
553 943
Toetusfond
2 372 989
Muud saadud toetused
tegevuskuludeks
156 267
Muud tegevustulud
15 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
6 891 440
Antud toetused tegevuskuludeks
623 407
Sotsiaalabi- ja muud toetused
füüsilistele isikutele
223 530
Sihtotstarbelised toetused
tegevuskuludeks
399 877
Muud tegevuskulud
6 268 033
Tööjõukulud
4 096 467
Majandamiskulud
2 152 006
Muud kulud
19 560
PÕHITEGEVUSE TULEM
647 023
INVESTEERIMISTEGEVUS
KOKKU
-2 246 112
Põhivara müük (+)
15 000
Põhivara soetus (-)
-2 848 950
Põhivara soetuseks saadav
sihtfinantseerimine (+)
687 007
Põhivara soetuseks antav
sihtfinantseerimine (-)
-100 128
Tagasilaekuvad laenud
18 330
Finantstulud (+)650650
Finantskulud (-)
-18 021
EELARVE TULEM
ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-)
-1 599 089
FINANTSEERIMISTEGEVUS
887 096
Kohustuste võtmine (+)
1 300 000
Kohustuste tasumine (-)
-412 904
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
-711 993

7 300 180
4 372 000
4 185 000
185 000
2 000
253 670
2 629 760
560 000
2 069 760
40 250
4 500
7 045 600
627 810
164 190
463 620
6 417 790
4 077 240
2 300 350
40 200
254 580
-1 748 700
0
-2 101 000
447 990
-85 530
18 330

Põhitegevuse kulude jaotus
tegevusvaldkondade lõikes

Tulud
Kadrina valla eelarve põhitegevuse tulud 7 300 180 eurot on
võrreldavad 2020. aastaga kuid vähenevad Covid-19 eriolukorra tõttu eraldatud täiendava kriisitoetuse võrra.
Tegevuskuludeks saadavad toetused on riigi poolt eraldatavad toetus- ja tasandusfondi eraldised. Tasandusfondiga
ühtlustatakse erinevate kohalike omavalitsuste rahalisi võimalusi. 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 on tulud haridusasutuste majandustegevusest, üüri ja rendi tulud, päästeteenistuse tulud, riigilõivud ja muud.

Nimetus

488 100

503 660

Vallavolikogu

teenused

38 202

40 200

Vallavalitsus

372 903

376 800

Reservfond

19 460

40 000

Valla arengukava

21 000

10 000

36 535

28 800

Liikmemaksud ja
muud üldised teenused
Valimised
Avalik kord ja julgeolek
Abipolitseinike tegevuse toetus

Kulud

Kadrina Valla Päästeteenistus

Põhitegevuse kulude eelarve koostamisel on lähtutud põhimõttest kulusid mitte suurendada. Kulud jäävad 2020 a. tasemele enne Covid-19 kriisist tingitud kulude kärpeid.
Põhitegevuse kulud jagunevad 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.

Sotsiaalne
kaitse 8,6%

Majandus
Liikluskorraldus
Valla teede ja tänavate korrashoid

Majandus 5,9%
Muud
valdkonnad
kokku 5,1%
Vaba aeg,
kultuur ja
religioon
11,0%

-29 140

2021. aastal investeerime
elukeskkonda

detailplaneeringud

Tänavu on vallal plaanis investeerida kokku 2 101 000 eurot,
millest 1 135 000 eurot on eelmise aasta eelarvest üle toodud
lõpetamata investeeringud.
Möödunud aasta õpetas meile kõigile, et elu on täis
ootamatusi ja plaanide elluviimisel võib ette tulla keerdkäike.
Nii jäi ka vallal eelmisel aastal venima lubatud Viru tänava
kõnnitee ehitus, mis takerdus raudtee ülekäiguga seotud
kooskõlastuse taha. Pooleli on õunaaia parkla ja haljasala.
Covid-19 kriisitoetuse toel ehitatavate objektide hanked on
läbiviidud, kuid tegevustega alustamine oli juba algselt
planeeritud tänavusse aastasse. Kriisitoetuse abil ehitame
tänavu Pargi tänava kõnnitee, renoveerime Rakvere tee
kõnnitee ja parkla, arendame mänguväljakuid Kihleveres, Ridakülas, Vohnjas ja Kadrinas, korrastame vallamaja fassaadi.
Teede jaoks kavandame eelarves kokku 315 tuhat eurot, mis
sisaldab ka võimalikku omaosalust juhul kui saame riigilt
toetust. Riigi toetuse abil on plaan renoveerida Hulja-VanduNeeruti tee ja rajada Rõmeda kergtee. Teede nimekiri, kus
taastusremonti tehakse, koostatakse kevadel peale lume
sulamist kui selgub teede seisukord.
Paljudele teeb muret Kadrina paisjärve olukord. Tänavu
tellime setteuuringu, mille põhjal saab edasi liikuda paisjärve
seisukorra parandamiseks vajalike tegevustega. Lisaks on
plaanis osaliselt järve põhja niita, ümbrust puhastada võsast ja
teid korrastada.
Oleme juba mitu aastat tagasi avaldanud soovi osaleda hea
avaliku ruumi riiklikus programmis ja loodame, et tänavu see
õnnestub. Kadrina aleviku ruumiline arendamine vajab professionaalset lähenemist edaspidiste tegevuste kavandamiseks.
Samuti soovime läbi arhitektuurikonkurssi leida parimat
lahendust kooli hoone renoveerimiseks tänapäeva vajadustele
vastavaks. Nende projektide partneriks on Eesti Arhitektide
Liit.
Tänavu on kavas tänavavalgustuse rajamine Huljal Vandu
teel ja Kooli tänaval.
Kultuuritaristu investeeringud lähevad peamiselt Kadrina
rahvamaja ventilatsioonisüsteemi väljaehitamiseks ja Läsna
rahvamaja siseruumide remondiks. Viru tänava kõnniteega
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5 299

7 000

32 956

33 000

347 743

417 900

10 000

10 000

125 000

130 000

4 000

50 000

10 000

20 000

Majandusosakond

Kinnisvarainvesteeringud

198 743

207 900

Keskkonnakaitse

164 065

207 600

40 000

40 600

Jäätmekäitlus
Kadrina valla avalike
alade puhastus

74 065

77 000

Lumetõrje

50 000

75 000

Elamu- ja kommunaalmajandus

86 550

101 200

Tänavavalgustus

37 000

50 000

kommunaalmajandus

49 550

51 200

Tervishoid

13 259

13 500

Üldhaigla teenused

Vaba aeg, kultuur ja religioon
Haridus 62,2%

Üldine sporditegevus
Vabaõhurajatised
Vaba aja tegevused

Investeerimistegevus

60 000,00
60 000,00
60 000,00
45 000,00
40 000,00
30 000,00
30 000,00

2 500
11 000

747 274

777 260

190 400

222 000

13 000

15 000

28 200

40 000

192 536

196 400

Kadrina Kultuurikoda

302 938

286 660

13 600

13 600

EELK Kadrina Katariina Kogudus

280 000,00
255 000,00
250 000,00
240 000,00
150 000,00
105 000,00
91 000,00
90 000,00

2 500
10 759

Kadrina valla raamatukogu
Valla ajaleht
2 101 000,00
315 000,00

15 000

Muu elamu- ja

(Rakvere Haigla)

Kokku kavandatud investeeringuid
Teede renoveerimine ja ehitus
Kadrina Keskkooli kõrval olev haljasala
(õunaaed)
Viru tänava kõnnitee ja kultuuritänav
Kadrina Keskkooli staadioni renoveerimine
Pargi tänava kõnnitee
Mänguväljakute rajamine
Rakvere tee kõnnitee ja parkla rajamine
Kultuurikoja investeeringud (Kadrina ja Läsna)
Kadrina vallamaja fassaadi renoveerimine
Hulja alevikus Vandu tee ja Kooli
tänava valgustus
Kadrina Keskkooli mööbel ja IT-seadmed
Kooli ja alevikeskuse arhitektuurikonkursid
Kadrina terviseradade arendamine
Kadrina paisjärve ja ümbruse heakorrastamine
Kaasav eelarve
Kadrina spordikeskuse arendamine

7 860
40 000

Üldine planeerimine ja

Kadrina Tervisekeskus
-1 494 120
13 816
800 000
-786 184
-1 480 304

0
38 255

Haljastus (paisjärved)

Põhitegevuse kulude jaotus
Üldised
valitsussektori
teenused 7,1%

Eelarve 2020 Eelnõu 2021

Üldised valitsussektori

Haridus
Ostetud lasteaiakohad
Kadrina Lasteaed Sipsik
Vohnja Lasteaed-Algkool lasteaed

6 600

3 600

4 368 441

4 380 450

48 000

52 000

1 116 884

1 127 650

143 967

145 300

Ostetud koolitusteenused

65 000

65 000

Vohnja Lasteaed-Algkool algkool

94 256

97 350

2 272 734

2 210 900

Huviharidus ja -tegevus

Kadrina Keskkool

146 112

187 900

Kadrina Kunstidekool

188 929

186 680

59 500

75 000

Koolitransport
Koolitoit Vohnja
Lasteaed-Algkoolis
Koolitoit Kadrina Keskkoolis
Toitlustamine õpilaskodus
Kadrina õpilaskodu

7 150

8 300

136 820

138 220

5 500

5 000

52 039

52 040

Hariduse üritused

31 550

29 110

Sotsiaalne kaitse

620 837

604 030

5 900

6 900

86 922

62 560

39 155

38 100

Puuetega inimeste sotsiaalkoos soovime luua kultuuritänava, kus Kadrina ajalugu
tutvustatakse läbi tuntud persoonide. Jätkame Spordikeskuse
renoveerimise ja sisustuse uuendamisega. Kadrina terviseraja
arendus jätkub riigi toel kunstlumesüsteemide väljaehitamisega, lisaks on kavas rajada kelgumäele valgustus. Kooli
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staadionil on plaanis renoveerida staadioni jooksuring ja hoojooksu rajad.
Jätkame hajaasustuse programmi ning erateede ja -parklate
renoveerimise toetamisega. Lisaks soovime esmakordselt
avada vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise toetuse
taotlusvooru Kadrina valla elanikele, kes ei kvalifitseeru toetuse
saamiseks hajaasustuse programmist.
Hoiame vallarahvast jooksvalt arengutega kursis ja loodame, et kõik teostub plaanipäraselt. Vaid heas koostöös erinevate
osapooltega suudame tagada elukeskkonna sihikindla arengu.
Kairit Pihlak
vallavanem

hoolekande asutused
Muu puuetega inimeste
sotsiaalne kaitse
Raske ja sügava puudega
laste teenuse toetus
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Eakate sotsiaalhoole114 100

143 000

Asendus- ja järelhooldusteenus

kandeasutused

69 511

63 960

Muud toetused peredele ja lastele

53 210

54 050

Sotsiaalelupindade haldamine
Riiklik toimetulekutoetus

30 000

27 800

111 512

61 730

21 400

56 800

Muu sotsiaalsete
riskirühmade kaitse
Sotsiaalse kaitse haldus
Kokku põhitegevuse kulud

89 127

89 130

6 874 524

7 045 600
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
27. jaanuari istung Kadrina rahvamajas
1. Volikogule andis senisest hariduskogu tegevusest ülevaate moderaator Aivar Soe, hariduskogu ellukutsuja
Juhan Viise ning Kadrina Keskkooli direktor Arvo
Pani.
2. Kadrina vallavolikogu võttis vastu Kadrina valla 2021.
aasta eelarve.
3. Volikogu kehtestas Kadrina Vallavalitsuse struktuuri
ja teenistuskohtade koosseisu, lisades sotsiaalosakonna alla logopeedi ametikoha.
4. Kehtestati Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskirja, mis reguleerib õigussuhteid seoses reovee
kohtkäitluse ja äraveoga Kadrina valla haldusterritooriumil. Eeskirjaga saab tutvuda Riigi Teatajas.
5. Kinnitati Kadrina valla haridusstipendiumid. Hariduskomisjoni ettepanekul määrati 400 eurone stipendium järgmistele stipendiaatidele Rosabel Klopp,
Brittany Korkma, Kristjan Pärnamäe; 300 eurot
saavad Rihard Laisaar, Minna Lilleoja, Sigrit Umerov
ning 200 eurone stipendium väljastatakse Berta Laanistele, Brit Katriin Murumägile, Elise-Helene
Pohlale ja Helene Kristine Viitale.
6. 2020. aasta tegijaks nimetas volikogu silmapaistva
Kadrina valla kultuurielu edendamise eest Kadrina
kultuurikoja direktori Ahto-Lembit Lehtmetsa.
Auhinna saanule kuulub rahaline preemia 1000 eurot.
7. Volikogu andis esmakordselt välja elutööpreemia.
Esimeseks elutööpreemia tiitli saajaks määrati Kadrina
kandi koduloo talletaja ja tutvustaja Tiiu Uusküla.
Auhinna saanule kuulub rahaline preemia 4000 eurot.
Teabepunktina tutvustas ehitusspetsialist Aivar Aruja
Rakvere valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande eelnõud ning kaitseväe
keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja
selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet.

Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava
meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine” taotlusvoor on
seoses eelarve vabade vahendite lõppemisega
suletud.
Sellega seoses ei võta Kadrina Vallavalitsus antud
meetme raames kodukohanduses taotlusi enam
vastu.

VEEBRUAR 2021

Vee- ja kanalisatsioonitaristu
rajamise toetus
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab jätkuvalt eraisikute vee- ja
kanalisatsioonitaristu rajamist reoveekogumisaladel kuni eelarve täitumiseni.
Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb 31. augustil 2023. Toetust saab küsida
reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga, kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000
tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamist ja ühendamist
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikuga toetatakse juhul, kui liitumispunkt
on välja ehitatud, aga mingil põhjusel ei ole liitutud. Kui on rajatud liitumispunkt
nii vee- kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks
liitumine mõlema teenusega.
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning
sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku
1132–3792 eurot.
Toetuse taotlemisel tuleb meeles pidada, et KIK vaatab taotlused üle 90
kalendripäeva jooksul, töödega ei tohi alustada enne KIK otsuse kättesaamist ja
kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse
saamist.
Toetust ei saa küsida hoonesiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks, varasemalt teostatud tööde rahastamiseks, hoonestamata
kinnistule torustiku rajamiseks ja pärast 21.05.
2018 ehitatud elamutega
kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku,
omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.
Täpsemad juhised
toetuse taotlemiseks
leiate www.kik.ee

Palju õnne!
Juubilarid
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SELMA-MIRALD PEBERG
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VALDEK KÕUE
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92
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85
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80
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LILIA KIRS

70

ILONA TULVIK
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ARNOLD VALK

70

RAIN LAURI
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REIN LIIVAK
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MAIE HELIN
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ANTO KUSLAP

60

ÜLLE VIRU

60

AIVAR LAMPE

60

LEILI REBANE
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Jaanuaris registreeritud lapsed

Appi tuleb abitaja*

HANS MORTEN JÕEORG

Koostöös Eesti Puuetega Inimeste Koja, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja
Hiiumaa vallaga viiakse ellu projekt, milles raames pakutakse tasuta
telefonipõhist nõustamis- ja suhtlemisteenust üksikutele eakatele ja erivajadustega inimestele.
Abitaja pakub suhtlemisteenust, mis võimaldab üksindust tundvatel
inimestele võimaluse kellegagi regulaarselt suhelda. Aidatakse leida
abivajajatele vabatahtlik, kellega iganädalaselt vestelda ning kellest saab
abivajajale nö telefonisõber. Kõned on konfidentsiaalsed ja tasuta ning
vabatahtlikud on eelnevalt läbinud taustakontrolli. Teenusega liitumiseks tuleb
helistada numbrile 650 0650 või täita registreerimisankeet koduleheküljel
www.abitaja.ee.
* abitaja – läänemurdes aitaja, abistaja (KK)

SOLVEIG PIPENBERG
GREN TRUTSI
ROMET HINNO
GETTER RATSOV
1. veebruari seisuga on Kadrina valla elanike
arv 4821.
NB! Kes ei soovi, et teda õnnitletakse
vallalehes, palun sellest teada anda
telefonil 322 5631.

Mälestame

Ära lase veemõõtjal
jäätuda

ANNE ÜBNER
07.01.1941 – 12.01.2021

AS-i Kadrina Soojus juhataja Gunnar Kaldmaa tuletab meelde, et väljas olev talv hakkab
kimbutama ka keldreid.
„Palun kontrollida ja tagada, et keldrites
(veemõõdusõlmedes) oleks positiivne temperatuur ning veemõõtjad ei külmuks nagu juhtus ühes Viitna korterelamus,” sõnas Kaldmaa.

PRIIT ROOSIMÄGI
25.03.1962 – 15.01.2021
TIIT VARI
09.05.1947 – 18.01.2021
VENDO PÕLD
28.03.1936 – 20.01.2021
Korstnapühkija 5560 4046

ÕIE-ANETT KARRI
16.05.1924 – 20.01.2021

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Kontakt 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee
Müüa 3-meetrised
küttepuud, hall ja must
lepp.

MARET LOSS
26.07.1937 – 27.01.2021
ALMA AMBOS
08.05.1931 – 30.01.2021
HILJA SIRVEL
26.10.1926 – 04.02.2021

Kontakt 5692 1906.

TIIU KÜNNAPAS
08.07.1955 – 04.02.2021

Müüa saetud lõhutud

AIME PIISKOPPEL
05.05.1938 – 06.02.2021

küttepuud kojuveoga.
Pikkus ja kogus vastavalt
soovile. Kontakt 5647
6346 või õhtuti 325 0113.

Toimetaja Lisete Laisaar
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 5900 8823

e-post: lisete.laisaar@kadrina.ee
Trükiarv 2300 eksemplari

HELGA SUURKIVI
28.12.1923 – 08.02.2021

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

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

