Kadrina vallavolikogu
13.01.2022
Parandusettepanekud määruse eelnõule “Kadrina valla 2022 eelarve”
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele teeb Koduvalla fraktsioon Kadrina
vallavolikogu menetluses olevale määruse eelnõule kolm alljärgnevat parandusettepanekut;
1. Vähendada Kadrina valla 2022. aastaks planeeritavaid investeeringuid summas 600.000 eurot
(Kadrina Keskkooli renoveerimisprojekti koostamine).
2. Suurendada investeeringuid Kadrina Keskkooli taristusse alljärgnevalt;
Kadrina Keskkooli C korpuse välistreppide renoveerimine - 10.000 eurot.
3. Suurendada investeeringuid sotsiaalse kaitse arendamisesse alljärgnevalt;
Eakate teenusmaja projekteerimine - 75.000 eurot.
Parandusettepanekute nr 2 ja 3 katteallikaks on parandusettepaneku nr 1 rakendamisel
vabanevad vahendid summas 85.000 eurot.
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Seletuskiri
1. Kadrina vallavalitsuse esitatud 2022 eelarve projekt näeb ette 600.000 euro kulutamise
Kadrina Keskkoolile renoveerimisprojekti koostamiseks. Samas on ühemõtteliselt selge, et
valla eelarvest pole võimalik antud projektis ettenähtavat uue hoone ehitust nantseerida ning
riiklike ega Euroopa Liidu kaasrahastusi pole antud projekti realiseerimiseks hetkel teadaoleva
Info põhjal võimalik hankida. Seetõttu oleks tegemist sisuliselt valla maksumaksjate rahast
600.000 euro kulutamisega projektdokumentatsiooni koostamisele, millel puudub igasugune
realiseeritav väärtus ning selliselt on tegemist avalike vahendite suuremahulise raiskamisega.
2. Kadrina Keskkooli C korpuse välistrepid on avariilises seisukorras ning nende remont on
õppetegevuse jätkamise ja laste turvalisuse seisukohalt oluline. Kadrina Keskkool on taotlenud
välistreppide remondiks vahendeid 2022. aasta eelarvest.
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3. Sotsiaalministeeriumi poolt planeeritav eakate teenusmajade rajamise meede käivitub 2022.
aastal. Kadrina vallal puudub peale Kadrina hooldekodu likvideerimist arvestatav võimalus
piirkonna sotsiaalhoolekande arengutes kaasa rääkimiseks ning meie valla eakatele
kodulähedase hoolekandeteenuse pakkumiseks. Eakate teenusmaja rajamine Kadrinasse
looks meie valla eakatele täiesti uuel kvaliteedil põhineva sotsiaalteenuse. Arvestades riiklike
toetusmeetmete planeeritavat määra (70 %) oleks tegemist väga märkimisväärse rahalise
toetusega omavalitsusele seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Teenusmaja rajamine
mõjutab laiemalt ka vabade elamispindade saadavust vallas ning omab seetõttu mitmekordset
positiivset mõju valla arengule ning rahvastikudünaamikale. Teenusmaja rajamiseks
Kadrinasse on mõistlik alustada koheselt vastavaid ettevalmistusi ning planeerida selle
projekteerimiseks rahalised vahendid 2022. aasta eelarvesse. Koduvalla fraktsioon teeb
ettepaneku planeerida projekteerimiskulude katmiseks eelarvesse 75.000 eurot.

