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SISSEJUHATUS 

Laste- ja perepoliitika mõjutab pea iga eestimaalast ja on kas kaudselt või otseselt seotud 

kõigi tema eluvaldkondadega sünnist surmani. Senine laste- ja perepoliitika on keskendunud 

eelkõige erinevate probleemide leevendamisele, samas kui põhjustega tegelemine, ennetuslik 

lähenemine ja varane sekkumine on jäänud suurema tähelepanuta. 

Kohaliku omavalitsuse ülesanded lastekaitse korraldamisel on toodud välja Lastekaitse 

seaduse paragrahvis 17, mille kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesandeks laste õiguste ja 

heaolu tagavate põhimõtete järgimine kohaliku omavalitsuse arengukavas. Laste heaolu 

edendavate põhimõtete kajastamiseks on koostatud käesolev dokument. 

Kadrina valla laste ja perede heaolu arengukava koostamisel on lähtutud laste ja perede 

vajadustest, turvatunde tekitamisest ja kogukonnatunde loomisest, kus igaüks tunneb, et ta on 

oluline, temast hoolitakse ning iga lapsevanem teab, kuhu pöörduda, et saaks oma murele 

lahenduse, kus teda märgatakse ja aidatakse. Aluseks on võetud Sotsiaalkindlustusameti poolt 

välja töötatud laste ja perede heaolu profiili analüüs, mis annab koostatud kaardistuse põhjal 
kompaktse ülevaate laste ja perede heaolu olukorrast ning toob välja valdkonna olulisemaid 
tugevusi ning puudujääke. 

Arengukavas tuuakse alustuseks välja üldtrendid, mida antud valdkonna kavandamise puhul 

tuleb arvestada, viiakse läbi valdkonna heaolu analüüs ning antakse hetkeolukorrale hinnang 
SWOT-analüüsi abil. Arengukavas seatakse visioon, eesmärgid ja tegevused ning koostatakse 
rakendusplaan aastateks 2020-2023. Lõpetuseks tuuakse välja arengukava elluviimisega 
seotud riskid ja nende maandamine ning kirjeldatakse arengukava uuendamise protsessi. 

Arengukava ja selle aluseks oleva profiili koostamisele andsid oma panuse Kadrina valla 
sotsiaalosakonna- ja haridusvaldkonna spetsialistid, arendusspetsialist, teabe toimetaja, 
Kadrina Vallavolikogu sotsiaalkomisjon, hallatavate allasutuste juhid, töötajad ja 
koostöövõrgustike spetsialistid. 

Valdkondlik arengukava koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks. Laste ja 
perede arengukava uuendatakse vastavalt Kadrina Vallavolikogu 25.02.2015 määrusele nr 30 

„Kadrina valla arengukava, valdkonnapõhiste arengukavade ja hallatavate asutuste 

arengukavade koostamise kord“. 
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1 LASTE JA PEREDE HEAOLU ANALÜÜS 

1.1 Laste ja perede heaolu mõjutavad trendid 

Olulisteks trendideks, mis valdkonda tänapäeval mõjutavad on: 

 kogukonna sotsiaalse kontrolli vähenemine ja traditsioonilise peremudeli muutumine; 

 lapsevanemate ja laste teadlikkuse tõus, lapse väärtustamine ja kaasamise olulisus; 

 ennetuse olulisuse tõusev teadvustamine. 

Kitsamat tõusutrendi näitavate teemade osakaal ja arv on seotud: 

 hooldusõiguse küsimustega; 

 psüühikahäiretega laste ja lastevanematega; 

 haridusliku erivajadustega lastega; 

 perede rändekäitumise ning sellega seotult piiriüleste juhtumitega; 

 lastekaitse juhtumite sagenemisega; 

 inimeste sotsiaalsete oskuste vähenemisega; 

 perede elustiili muutusega. 

Käesolev arengukava annab ülevaate eeltoodud trendidega toimetulekust ning nende poolt 
püstitatud väljakutsete lahendamistest. 

1.2 Lastele ja peredele suunatud teenused 

Kohaliku omavalitsuse (KOV) üks peamisi ülesandeid hoolekande valdkonnas on kindlustada 
oma elanikkonnale vajalikud sotsiaalteenused ja –toimingud. Kohalikul tasandil pakutavate 

teenuste puhul on isiku jaoks abi kõige kiiremini kättesaadav ning tal on suurem võimalus 
oma probleemide lahendamises aktiivselt osaleda. 

1.2.1 Tervishoiuteenused 

Kadrina vallas on esmatasandi tervishoiuteenuse kättesaadavus elanikkonnale tagatud. Eriarsti 

kättesaadavus küll kohapeal puudub, kuid lähim võimalus eriarsti külastamiseks on Rakveres 
või Tapal. Kadrinal on hea rongi- ja bussiühendus nii Rakvere, Tapa kui ka Tallinnaga, kus on 

vajadusel võimalik eriarsti teenuseid kasutada. Transpordiühendus Tallinnaga kui ka 
maakonnakeskusega on hea. Erivajadustega inimestele, sh puudega lastele korraldab KOV 

vajadusel sotsiaaltransporditeenuse nii eriarstile kui raudteejaama jõudmiseks. Kadrinas 
töötab apteek. 

Esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavus paraneb veelgi, kui valmib Kadrina 

esmatasandi tervisekeskus 2020. aasta augustiks, kus esialgse projekti järgi peaksid 

teenustena kättesaadavad olema: perearsti ja -õe, füsioteraapia, ämmaemanda-, koduõendus-, 

hambaravi- ning sotsiaaltöötaja teenus. 
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1.2.2 Koolitervishoiuteenused 

Kadrina Keskkoolile ja Vohnja Lasteaed-Algkoolile osutab koolitervishoiuteenust Aktsiaselts 

Rakvere Haigla. Lapsed käivad regulaarselt hambaravikontrollis, selleks osutab teenust 

Kadrina alevikus asuv Kadrina Hambaravi OÜ. Kadrina lasteaias Sipsik on laste tervise 

jälgimine pidev ja tähelepanekutest antakse tagasisidet vanematele. Vajadusel suunatakse laps 

perearsti vastuvõtule või nõustamisele. Eelkooliealistele lastele on tagatud pereõe 

koduvisiidid. Tavaolukorras perearst/pereõde vastsündinuid kodus ei külasta ja regulaarseid 
koduvisiite igakuiselt ei tee, kuid probleemide korral teostavad nii pereõde kui ka vajadusel 

perearst imikutele koduvisiite. Tavapärane tervisekontroll, sh mõõtmised, kaalumised, 

vaktsineerimised toimuvad tervisekeskuses. 

Kooli tervishoiutöötaja teeb profülaktilise läbivaatuse 1, 3, 7. ja 11. klassi õpilastele. 7. klassi 

õpilased täidavad ka õpilase tervisekäitumise küsimustiku, mille alusel toimub vestlus lapsega 
ja korraldatakse lapse terviseprobleemide edaspidine jälgimine koolis, vanematele antakse 

üldisemad kokkuvõtted ja soovitused. Kadrina Keskkool kuulub alates 1997. aastast liikumise 

Tervist Edendav Kool võrgustikku. Liikumise eesmärgiks on kool, kus õpilastel, õpetajatel ja 
teistel koolipere liikmetel oleks olemas toetav, turvaline ning igaühe tervist väärtustav 

vaimne, füüsiline kui sotsiaalne keskkond. Osalemine liikumises eeldab, et koolis on olemas 
tervisenõukogu, mis vastavalt enesehindamise küsimustiku analüüsi tulemustele teeb 

järeldusi, ettepanekuid, seab eesmärke ja neist lähtuvalt tegutseb. Tänasel päeval on analüüs 
puudulik ning põhjalikumaid järeldusi tervisenõukogu arengutest ja arenguvajadustest, 
toimimisest, koostööst ning mõjust koolikeskkonna kujundamisele tehtud ei ole. 

1.2.3 Nõustamisteenused 

Võimalike õnnetusjuhtumiste ennetamiseks toimuvad erinevad ennetustegevused: Päästeameti 
õppepäevad, politsei või kooli poolt koolitused, loengud, liiklusõpetus jms valla 
haridusasutustes vähendamaks võimalikke õnnetusi liikluses või ujumiskohtades. MTÜ 

Kadrina Tuletõrje Seltsi Naissalk viib läbi kodunõustamisi valla territooriumil, aga veab ka 

päästealast noorteringi ning korraldab koostöös Kadrina valla päästeteenistusega erinevaid 
ohutus-ja teabepäevi ning ergastab valla kultuuri ja spordielu. Haridusasutused pööravad 
tähelepanu tule- ja liiklusohutuse alasele ennetustööle järjepidevalt. Tuleõnnetuste vältimiseks 

on paigutatud nii KOV-i algatusena kui ka Päästeameti ennetustegevusena puudega laste 

perede elamistesse suitsuandureid, sotsiaaleluruumides toimub pidevalt nende korrasoleku 

kontroll. 

Vanemlust toetavate teenuste ja programmide puudumine on Kadrina valla ennetustegevuse 
süsteemi suurimaks nõrkuseks. Pakkumaks siiski lastevanematele vanemluse toetamist on 

Kadrina valla haridusasutused läbi lastevanemate koosolekute pakkunud vanemlust toetavaid 

loenguid, kutsudes koosolekutele valdkonna spetsialiste. Koostöös KOV-iga on korraldatud 
koolitusi konkreetsele sihtgrupile. 

Väikelaste vanemad saavad nõustamist ja tuge beebikoolist. Kadrina Lastead Sipsik korraldab 

beebikooli, kuhu on oodatud lapsed vanuses 6 kuud – 2 aastat. Beebikooli tundides lauldakse, 
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liigutakse, kiigutakse, hüpatakse, silitatakse, patsutatakse, paitatakse, roomatakse ja ronitakse, 

mängitakse sõrme- ja hüpitusmänge, meisterdatakse, mängitakse pillidega. 

Kadrina Vallavalitsuses töötavad lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist, kes nõustavad ja aitavad 

antud valdkonna küsimustes. 

1.2.4 Lastele on tagatud mitmekülgsed arengut toetavad tingimused 

Kadrina vallas on lastele tagatud alus-, põhi- ja keskhariduse omandamine. Kadrina vallas 

annab alusharidust Kadrina Lasteaed Sipsik, mille rühmad asuvad Kadrina ja Hulja alevikus 

ning Vohnja Lasteaed-Algkool. Kadrina Keskkooli õpilaste nõustamine ja õpiabikord on 

Kadrina Keskkooli õppekava osa, mida rakendatakse hariduslike erivajadustega (HEV) 

õpilastele võimetekohase arengu tagamiseks ja eluks vajalike pädevuste omandamiseks. 

Õpilaste nõustamine ja õpiabi moodustab ühtse tugisüsteemi, igas põhikooli klassiastmes on 

üks HEV õpilaste klass, kus õppetöö toimub samuti põhikooli riikliku õppekava alusel, lisaks 

võimalus õppida väikeklassis ja lihtsustatud õppekavaga alusel. Vajadusel rakendatakse 

õpilastele individuaalset õppekava üksikutes ainetes. Koolil on olemas tugimeeskond: 
eripedagoog, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog ja logopeed. Eraldi tegeletakse andekate 
lastega. Vajadus on abiõpetajate-tugiisikute järgi, mida kool ei paku. Vohnja Lasteaed-
Algkoolis pakutakse rahulikku õpikeskkonda, võimetekohast õpet ja huvitegevust kõigile 
lastele ning tugiteenuseid (abiõpetaja, logopeedi ja eripedagoogi teenus) erivajadustega 

lastega. Laste arengu toetamise ja võimetekohase õppekorralduse eelduseks on koostööle 
suunatud õppekorraldus ja asutuse juhtimine, väljaspoole kooli ulatuv koostöövõrgustik ja 
võimalused huvitegevuseks. 

Kadrina vallal on haridusstipendium, mille eesmärk on tunnustada Kadrina valla õpilasi ja 

üliõpilasi edukas uurimis-, teadus- ja/või praktilises ning loovtöös. Lisaks on Kadrina 

Keskkoolil stipendium ka gümnaasiumiastme edukamatele õpilastele. Koolitransporti 
vajavatele õpilastele on tagatud turvaline transport, mis toimib hästi ning vastab laste 
vajadustele. Kadrina Keskkooli õpilastel on võimalus elada õpilaskodus, mis asub koolimaja 

läheduses. Õpilaste käsutuses on mugavalt ja kaasaegselt sisustatud 2-kohalised toad. 

Õpilaskodus on köök-söögituba, puhkeruum ning vaba aja veetmise võimalused: televiisor, 
arvuti, internet, lauamängud. Samas hoones asub Kadrina spordikeskus, kus on ujula, võimla, 
jõusaal, maadlussaal ja teised sportimiseks vajalikud võimalused. 

1.2.5 Lastele on loodud mitmekülgsed mitteformaalse õppimise võimalused ning 

tingimused osalus- ja kuuluvuskogemuse saamiseks 

Kadrina vallas on noortele loodud mitmekülgsed võimalused vaba aja veetmiseks ja 

huvihariduses osalemiseks. Kadrina Kultuurikoja koosseisus tegutsev Noortekeskus pakub 

noortele erinevaid huviringe, spordiklubid ja spordikeskus võimaldavad tegeleda erinevate 
spordialadega, lisaks toimuvad Kadrina Keskkoolis ja Vohnja Lasteaed-Algkoolis 

mitmekülgsed huviringid. Kadrina Kunstidekoolis on erinevate erialadega muusika- ja 
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kunstiosakond. Kadrina vallas on olemas huvihariduse- ja huvitegevuse kava. Toetatakse 

huvihariduse teenusepakkujaid ja huvikoolides ja -ringides osalejaid. 

Noorsootööd pakutakse mitmekülgsetes valdkondades. 2016. aastal viis KOV läbi noorsootöö 

kvaliteedihindamise. Noortekeskus pakub võimalusi projektilaagrites ja avatud noorsootöös 

osalemiseks, on liikuva noortekeskuse võimalus vastavalt osalusele. Suviti on võimalus 

osaleda noortemaleva Eesti Õpilasmalev Kadrina rühmas. Lisaks on võimalus osaleda 

noorteorganisatsioonide Noored Kotkad ja Kodutütred Kadrina jaoskonna tegevustes, Kadrina 
Keskkooli õpilasesinduse ja Kadrina valla Noortevolikogu tegevustes. 

1.2.6 Kohalikud sotsiaaltoetused- ja teenused 

Vallavalitsus omab ülevaadet abivajajatest ning probleeme lahendatakse operatiivselt ja 

juhtumipõhiselt, lähtudes kaalutletud otsustest arvestades isikute ja perede omavastutusega. 

Kadrina vallas eraldatakse lastega peredele järgnevaid toetuseid ja teenuseid: 

 sünnitoetust; 

 esimesse klassi astuja toetus, mis koosneb koolitarvete komplektist ning teklist 
Kadrina Keskkooli astujale; 

 jõulutoetus; 

 laste õppetoetus vähekindlustatud perede lastele; 

 ühekordset sotsiaaltoetust eraldatakse erandjuhtumitel majanduslike probleemide 

korral vanemale (nt lapse prillide ostuks); 

 toetatakse huvihariduses osalemist; 

 erinevad soodustused lasteaia toidukulude tasumisel; 

 võimaldatud on kõigile Kadrina Keskkooli õpilastele hommikupudru söömine; 

 tasuta koolitoit; 

 korraldatud on koolitransport; 

 võimalusel teenused raske ja sügava puudega lastele. 

Kohalikud sotsiaalteenused on lastega peredele tagatud. Sotsiaalnõustamist pakuvad 

sotsiaalosakonna juhataja, sotsiaaltööspetsialist ja lastekaitsespetsialist, kes rahuldavad 

nõudluse sotsiaalnõustamisteenuse järele. Esmase psühholoogilise nõustamise tagab vajadusel 
koolipsühholoog, kuid oma tööülesannete kõrvalt ei suuda koolipsühholoog teenusevajadust 
katta. Tugiisikuteenuse korraldab puudega lapsele vajadusel KOV koostöös 

koostööpartneritega, kuid tugiisikuid on väga vähe ja neid on raske leida. Üldine vajadus on 
psühholoogilise nõustamisteenuse, logopeediteenuse, tugiisikuteenuse ja laste psühhiaatrilise 

abi järgi. Peamiseks probleemiks on vastavate spetsialistide puudus ka maakondlikul tasandil. 

1.2.7 Abivajavatele lastele on loodud tingimused probleemidega toimetulekuks 

KOV koostöös erinevate asutuste ja sisejulgeoleku asutustega omab ülevaadet abivajavatest 

lastest, tagades sellega lastele igakülgse abi ja teenuste kättesaadavuse. Lastele on tagatud soe 
toit haridusasutustes, riskirühma kuuluvatele peredele eraldatakse kaks korda aastas Euroopa 
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Liidu toiduabi. Hädaohus- ja vanemliku hoolitsuseta lastele tagab Kadrina vald vajadusel 

turva- ja asendushooldusteenuse. 

1.2.8 KOV-i strateegiline tegevus laste heaolu tagamisel 

Laste ja perede heaolu mõjutavad prioriteedid on käsitletud Kadrina valla arengukavas ja 

terviseprofiilis. Haridusasutused viivad laste ja lapsevanemate seas regulaarselt läbi 

rahuloluküsitlusi, KOV-i lastekaitsespetsialist hindab lapse heaolu läbi lapse heaolu 

kolmnurga ning juhtumimenetluse raames selgitab välja lapse arvamuse. Lastekaitse- ja 

sotsiaaltööspetsialistid koguvad vajaminevat infot kodukülastuste ja lastega tegelevate 

spetsialistide kaudu, kuid see ei ole alati piisav, et saada terviklikku ülevaadet laste olukorrast. 

Vajalikud andmed kogutakse vaid seadusega ettenähtud tegevusteks ja aruannete tarbeks, mis 

ei ole aga piisav laste vajaduste kaardistamiseks. Laste ja perede heaolu arendamisel ja 

suurendamisel on oluline, et tehtavad otsused põhineksid teadmisel, et need toetavad laste ja 

perede heaolu, tõstavad elukvaliteeti, on vanemlust toetavad ning omavad pikaajalist 

positiivset mõju. Selleks, et langetada otsuseid teadmistepõhiselt ning kavandada sekkumisi 
asjakohaselt, on oluline laste ja perede heaolu kajastavate andmete kogumine ja analüüs. 

Alates 2019. aastast annab Kadrina vald välja Kadrina valla õpetaja ja tugispetsialisti 
stipendiumit, mille eesmärgiks on tagada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide 
töötamine valla haridusasutustes ning soodustada uute õpetajate ja tugispetsialistide elama ja 

tööle asumist Kadrina valda. 

1.3 Laste ja perede heaolu mõjutav füüsiline keskkond 

Enamkasutatavad teed ja tänavad on valgustatud ja lumetõrje tagatud. Haridusasutused 
populariseerivad jalgrattaga liiklemist, Kadrina Keskkooli õuel suur jalgrattaparkla. 

Olemasolevatel mänguväljakutel teostatakse regulaarselt kontrolli ja rajatakse uusi 
mänguväljakuid. Vallas tegutseb raamatukogu 4 filiaaliga, Kadrina Kultuurikoda, mis hõlmab 
Kadrina ja Läsna rahvamaja ning Kadrina huvikeskust, lisaks Kadrina Kunstidekool, Ridaküla 

Seltsimaja jne, kes kõik panustavad kohaliku kultuurielu toimimisse. Üldise heakorra tase on 

positiivne, Kadrina vallas on palju hooldatud haljasalasid, olemas on terviserajad, kus 
sõltuvalt aastaajast on võimalik tegeleda suusatamise, jooksmise, kepikõnni ja 
jalgrattaspordiga. Valla territooriumil on mitmed supluskohad, kus laste järelevalve peab 
olema tagatud perekonna poolt. Valla haridusasutuste lapsed saavad tasuta ujumiskoolitusi. 

Laste ja perede heaolu tagamine toimub kvalifitseeritud spetsialistide poolt ja erinevate 
valdkondade koostöös. Lastele ja peredele on tagatud turvaline elukeskkond, kus kuritegevus 

ja õnnetusjuhtumite arv on madal. 
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1.4 Laste ja perede heaolu tagamine toimub kvalifitseeritud spetsialistide poolt ja erinevate 

valdkondade koostöös 

Lastekaitsetööga tegeleb Kadrina vallas kvalifitseeritud lastekaitsespetsialist. 2005. aasta 

Lastekaitse kontseptsioonis on peetud optimaalseks suhet 1 lastekaitsetöötaja 100 lapse kohta 

ja ehkki Kadrina Vallavalitsuses on tööl 1 lastekaitsespetsialist, ei kata see valdkonna 

vajadust. Lastekaitsespetsialisti põhitöö hulka kuulub ka ennetustöö, mida ülekoormuse tõttu 
teha ei jõua. Lastekaitsespetsialistile võimaldatakse kvalifikatsiooni tõstmist ja töönõustamisel 

osalemist. 

Keskmine tööstaaž valla haridusasutuste õpetajatel jääb vahemikku 17-25 aastat. Kadrina 

valla haridusasutuste õpetajate keskmine vanus jääb vahemikku 50-59 eluaastat, millest 

tulenevalt on väljakutseks noorte õpetajate osakaalu tõstmine ja tugispetsialistide leidmine. 

Riikliku koolivõrgu korrastamise käigus on vajadus välja töötada strateegia 

konkurentsivõimelise hariduse võimaldamiseks valla ja teiste omavalitsuste õpilastele 

põhikooli- ja gümnaasiumi kooliastmetes. KOV finantseerib õpetajate täiendkoolitusi. Laste 

heaolu tagamisel on Kadrina Vallavalitsusel hea ja toimiv koostöövõrgustik haridusasutuste, 
perearstide ja politseiga. 

1.5 Valdkondade ülene koostöö laste ja perede heaolu tagamisel 

Koostöövõrgustike toimimine ennetustegevuste osas on Kadrina vallas arendamisel. 

Ennetustegevuste osas teeb KOV koostööd hallatavate asutuste, perearstikeskuse, seltside ja 
MTÜ-dega. Valdkondade vaheline koostöö toimib juhtumipõhiselt. Koostöövõrgustikku 
kuuluvad Kadrina valla laste ja peredega tegelevad asutused ja teenusepakkujad. Koostöö on 
reguleeritud enamasti suulise kokkuleppega, enamus nõuded tulenevad Lastekaitseseadusest, 

Sotsiaalhoolekandeseadusest, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja erinevatest valla 
õigusaktidest, nt abivajajast ja hädaohus lapsest teatamise juhis. 

Ennetustegevuse tõhustamiseks on kavas luua Kadrina valla ja valla haridusasutustes 
õppivatele lastele ja noortele ning nende vanematele hariduse tugiteenuseid osutav tugikeskus, 

mille eesmärgiks on koostöös Kadrina valla ja teiste haridusasutustega laste ja noorte heaolu 

ning nende igakülgse arengu toetamine läbi koostöövõrgustiku loomise ja teenuste osutamise. 
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2 HINNANG OLUKORRALE  

Laste ja perede heaolu hetkeolukorra hindamiseks kasutati SWOT-analüüsi, milles tuuakse 

välja käesoleva valdkonna tugevused ja nõrkused ning võimalused ja ohud Kadrina vallas. 

Tabel 1. Tugevused, nõrkused, võimalused ning ohud laste ja perede heaolu valdkonnas 

SWOT-analüüsi põhjal. 

Tugevused: 

 Esmatasandi tervisekeskuse ja perearstide 

olemasolu. 

 Kvaliteetse koolitervishoiuteenuse 

järjepidev võimaldamine. 

 Toimub juhtumipõhine koostöö erinevate 

lastega töötavate spetsialistide vahel. 

 Olemas toimiv beebikool. 

 Hea koostöö politseiga, perearstidega ja 

haridusasutustega. 

 Toimub regulaarne tule-, vee- ja 
liiklusalane ennetustöö. 

 Vabatahtliku päästekomando olemasolu   
Kadrinas. 

 KOV-i valmisolek lastega perede 

probleemidega tegelemiseks. 

 Sotsiaalhoolekandeseadusest tulenevad 
teenused on KOV-i poolt lastega peredele 

tagatud. 

 Lastel on alus-, põhi- ja keskhariduse 

omandamise võimalused. 

 Loodud on võimalused HEV õpilastele 

hariduse omandamiseks kodukohakoolis. 

 Hea koostöö KOV-i ja kooli vahel 

koolikohustust mittetäitvate lastega. 

 Õpilaskodu olemasolu. 

 Mitmekülgsed huvitegevuse ja -hariduse 

võimalused. 

 Noortekeskuse olemasolu ja noorsootöö 

pakkumine. 

 KOV on läbi viinud noorsootöö kvaliteedi 
hindamise. 

 Toimiv koolitransport. 

 Soodne koolide ja lasteaedade asukoht. 

Nõrkused: 

 Puudulik analüüs tervist toetava 

koolikeskkonna arengutest ja 

arenguvajadustest. 

 Kohapealne nõustamisteenuste vähesus. 

 Puudub õnnetusjuhtumite laiema 

analüüsimine ning ennetustegevuste 

planeerimine. 

 Vanemlust toetavate koolituste vähene 

osavõtt, lapsevanemate madal motivatsioon 
toetavates programmides osalemiseks. 

 Vanemlikke oskusi toetavate teenuste ja 

spetsialistide vähesus. 

 Kvalifitseeritud tugipersonali vähesus või 
vajadustele mittevastavus haridusasutustes. 

 Noorte vähene kaasatus kohaliku elu  

otsustusprotsessidesse. 

 Vallavalitsuses ei ole haridusspetsialisti. 

 Sotsiaaleluruumid vajavad kaasajastamist. 

 Lastekaitsespetsialisti suur töökoormus, 

mistõttu puudub jõudlus ennetustööga 

tegelemiseks. 

 Abivajajate vähene motiveeritus. 

 Erivajadusega lapsi toetavate teenuste raske 

kättesaadavus. 

 Puudulik kõnniteede võrk. 

 Kergliiklusteede vähesus. 

 Koostöövõrgustiku vahel puudub 
ennetustegevuse alane koostöö. 

 Kogukonna vähene teadlikus abivajajast ja 

hädaohus lapsest teavitamise kohustusest. 

 Valla hallatavates lasteasutustes 
sisehindamine lapse heaolust lähtuvalt ja 

sisehindamise üle teenistusliku järelevalve 

korraldamine KOV-i poolt. 
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 KOV-is töötavad kolm täiskoormusega 
lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialisti. 

 KOV-is on olemas ülevaade abivajajatest 

lastest ja peredest. 

 Hea infovahetus. 

 Haridusasutused uurivad regulaarselt laste 

ja perede heaolu. 

 Olemas on valla terviseprofiil. 

 Olemas on abivajajast ja hädaohus lapsest 

teatamise juhis. 

 Laste ja perede heaolu arengukava 

koostamine. 

 Olemas on mitmekülgsed võimalused 
kehalise aktiivsuse arendamiseks. 

 Madal kuritegevus ja turvaline 

elukeskkond. 

 Piisavalt võimalusi saada osa 

kultuuriüritustest. 

 Kooli füüsiline keskkond ei ole ajakohane. 

Võimalused: 

 Valla arendamine noorte perede sisserände 
suurendamiseks. 

 Stabiilsus tööturul, sh uute töökohtade 
loomine valla haldusterritooriumile. 

 Uue esmatasandi tervisekeskuse rajamine 

parema arstiabi pakkumiseks. 

 Laiendada vaba aja veetmise ja 
mitteformaalse hariduse kättesaadavust. 

 Väike kogukond soodustab abivajaduse 

märkamist. 

 Projektipõhise rahastuse kasutamise 

võimalus/Euroopa Liidu fondide rahastus. 

Ohud: 

 Haritud, aktiivsete ja noorte elanike 
lahkumine. 

 Tööjõulise elanikkonna vähenemine. 

 Rahaliste ressursside piiratus/vähenemine. 

 Projektipõhine lahendus olukorrale/ 
Euroopa Liidu fondidest sõltuvus. 

2.1 SWOT-analüüsist tulenevad laste ja perede heaolu strateegilised arengusuunad 

SWOT-analüüsist tulenevad laste ja perede heaolu strateegilised arengusuunad: 

1. Perede toimetuleku toetamine ning tugisüsteemi loomine riskide ennetamiseks ja 
vähendamiseks. 

2. Lastele mitmekülgse ja kodulähedase hariduse säilitamine ning haridust toetavate 

teenuste kättesaadavuse parendamine. 
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3. Laste ja perede suurem kaasamine otsustusprotsessidesse. 

4. Laste ja perede vaba aja veetmise võimaluste parendamine. 

5. Inimeste teadlikkuse tõstmine laste ja perede heaolu teemal. 

2.2 Kadrina valla laste ja perede heaolu arenguvisioon aastaks 2023 

Kadrina vallas on loodud võimalused elada lapsi ja peresid väärtustavas, arengut toetavas 

turvalises ja arenevas elukeskkonnas. Lastega peredele on loodud tugisüsteem riskide 

ennetamiseks ja vähendamiseks. Oluline on lapse heaolu, milles lapse füüsilised, tervislikud, 

psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud 

vajadused on tagatud. 
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3 EESMÄRGID JA TEGEVUSED 

Järgnevalt on välja toodud laste ja perede heaolu valdkonda puudutavad eesmärgid ning 

profiili koostamise käigus selgunud tegevused, millele olukorra parandamiseks tähelepanu 

pöörata. 

3.1 Rakendusplaan aastateks 2020-2023 

Tegevuste põhjal on viie eesmärgi lõikes välja töötatud rakendusplaan aastateks 2020-2023, 

mis on esitatud alljärgnevalt. Punasega on märgitud kõrge prioriteediga tegevused (kriitilised, 

teistest olulisemad, millega tuleb kindlasti edasi tegeleda), kollasega keskmise prioriteediga 

tegevused ning rohelisega madala prioriteediga tegevused, mille mõju laste ja perede heaolu 

kasvule on väike. 

Tabel 3. Rakendusplaan aastateks 2020-2023. 

Eesmärk Tegevus Vastutaja, kaasvastutajad Ajavahemik 

E1 Lastele ja peredele loodud ennetustegevuste ja varase märkamise toimiv süsteem 

Rakendatakse laste 
riskikäitumiseks ja 
tervise hoidmiseks 
suunatud tegevusi 

Nõustamisteenuste osutamise 
arendamine ja/või 

kättesaadavuse parendamine 

vald, Kadrina Tervisekeskus, 

Kadrina Keskkool 
pidev 

Nõustamisteenuste alaste 
projektide koostamine sh neis 
koostööpartnerina osalemine 

vald, valla haridusasutused pidev 

Toetatakse 
positiivset vanemlust 

Lapse heaolu ja vanemlike 

oskuste hindamine 

sotsiaalosakonna 

spetsialistid 
pidev 

Vanemlust toetavate 

koolituste korraldamine 
vald, valla haridusasutused 2020-2023 

Lapsele ja perele on 
kättesaadavad 

teenused, mis 

aitavad hoida lapse 
tervist 

Perearstiabi ja täiendavate 

meditsiiniteenuste 
kättesaadavuse tagamine 

Kadrina Tervisekeskusest 

vald, Kadrina Tervisekeskus pidev 

E2 Lastele on tagatud mitmekülgsed arengut toetavad tingimused 

Lastele ja noortele 

on loodud 
mitmekülgsed 

Huvihariduses osalemise 

jätkuv toetamine 
vald pidev 
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mitteformaalse 

õppimise võimalused 

Kõikidele lastele on 

loodud tingimused 
omandada alus-, 

põhi- ja keskharidus 

Kooli õpikeskkonna 
kaasajastamine 

vald, valla haridusasutused pidev 

Lastele ja noortele 

on loodud 
tingimused 

osaluskogemuse 

saamiseks 

Noorte osaluskogu 
(õpilasesindus, noorte 

volikogu) aktiviseerimine 

vald, Kadrina Keskkool 2020-2023 

Haridusasutustes on 

tagatud hariduse 
omandamist toetavad 
tugiteenused 

Ülevallalise hariduslike 

erivajadustega laste 
tugikeskuse loomine, 

vald, valla haridusasutused 2020 

Motivatsioonipaketi 
väljatöötamine 

tugispetsialistide leidmiseks: 
sotsiaalpedagoog, 
psühholoog, logopeedid, 
eripedagoogid, abiõpetaja-

tugiisikud 

 

Haridusasutustes on 

tagatud 

lasteaiaõpetajate ja 

õpetajate olemasolu 

Motivatsioonipaketi 
väljatöötamine õpetajate ja 
lasteaiaõpetajate leidmiseks 

E3 Loodud on võimalused laste ja perede sotsiaalse kaitstuse tagamiseks ja probleemidega 
tegelemiseks 

Lapsed ja pered on 
sotsiaalselt kaitstud 

KOV-is on olemas 
kvalifitseeritud spetsialistid, 

toetused ning teenused 

vald pidev 

Abivajavatele lastele 

on loodud 

tingimused 
probleemidega 

KOV-is on olemas 

kvalifitseeritud spetsialistid 
vald pidev 
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toimetulekuks 

E4 Elukeskkond on turvaline ja perede heaolu toetav 

Lastele ja peredele 

on tagatud turvaline 
elukeskkond 

Taristu korrashoid ja hooldus perekond, vald pidev 

E5 Laste ja perede heaolu tagamine toimub kvalifitseeritud spetsialistide poolt ja erinevate 
valdkondade koostöös 

Erinevate 

valdkondade 
esindajate vahel 

toimub 
juhtumipõhine 
koostöö ja kiire info 
liikuvus 

Valla ja valla hallatavate 
asutuste vahelise 

juhtumipõhise koostöö 
tugevdamine 

vald, valla koostööpartnerid 

ja valla hallatavad asutused 
pidev 

Laste ja perede 
heaolu tagamisega 
tegelevad 
kvalifitseeritud 
spetsialistid 

Motivatsioonipaketi 
väljatöötamine spetsialistide 
leidmiseks 

vald, valla haridusasutused pidev 

Sotsiaalosakonna 
spetsialistide koolitamine 

vald pidev 
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4 ARENGUKAVA ELLUVIIMISEGA SEOTUD RISKID JA NENDE MAANDAMINE 

Laste ja perede arengukava täitmise riskid lähtuvad Kadrina valla sise- ja väliskeskkonnast 

tulenevate asjaolude arengust, mis võivad märkimisväärselt mõjutada käesolevas arengukavas 

püstitatud eesmärkide saavutamist ja rakendusplaani edukat täitmist. Olulisemad riskid, mille 

maandamisele tuleb arengukava täitmisel tähelepanu pöörata, on järgmised: 

1. Üldine majanduslik ebastabiilsus ja madal tööhõive riigis üldiselt, valla tulubaasi 
vähenemine ja elanike õigustatud ootuste mittevastavus avalike teenuste 

kättesaadavusele ja kvaliteedile. Omavalitsuse rahalised vahendid ei suurene, seetõttu 

ei suudeta rajada vajalikku avalikku infrastruktuuri, pakkuda avalikke teenuseid ja 

katta investeeringutega kaasnevaid tegevuskulusid. Võimalikud lahendused on 

konservatiivne eelarvepoliitika, tulude ja kulude mõistliku tasakaalu säilitamine, teiste 

vahendite ja koostööpartnerite võimaluste kaasamine lahenduste leidmisse ja nende 

rahastamisse. 

2. Kadrina valla maine langusega seotud ohud, mis tulenevad eelkõige asjaolust, et ei 

suudeta lubadusi ellu viia. Üksikute probleemide lahendamisel lähtutakse 
hetkehuvidest. Lõhe võimude ja elanike hoiakutes ei loo eeldusi dialoogiks 
kogukonnas. Erimeelsused huvigruppide vahel pärsivad valla arengut, kohati toimub 
ka võimuvõitlus. Lahendused: vallavalitsuse ja -volikogu otsuste kaalutlemine 

avalikest huvidest lähtuvalt, elanike suurem kaasamine, läbipaistvad 
otsustusprotsessid. 

3. Looduse reostuse ja katastroofide oht. Ohu olulisteks allikateks on materjalide 
käitlemine (valla suuremad ettevõtted) ja vedu (maantee, raudtee), millega kaasnevad 

ohud tootmise tehnoloogiast, logistilisest korraldusest ja inimkäitumisest lähtuvalt – 
näiteks tervisekahjustused, vara hävimine, õhusaaste, müra, vibratsioon, 
suurõnnetused (plahvatus, põleng). Lahendused: ennetustegevus elukeskkonna 
ohutumaks muutmisel, järelevalve suurendamine nii elanike kui ettevõtete 

riskikäitumise, tootmistegevuse ja kasutatavate tehnoloogiate suhtes. 
4. Sotsiaalsed riskid tulenevad eelkõige erinevates vanuserühmades toimuvatest 

muutustest, mis eeldab suuremat tähelepanu nende põhjendatud vajaduste 
rahuldamiseks. Näiteks lasteaia- ja koolikohad, sisukas huvitegevus noortele, 

hooldekodu kohad, sotsiaalteenuste vajadus. Kinnisvara nõudluse vähenemisega 
kaasneb oht, et osa elamufondist jääb tühjaks ja risustab valla miljööväärtust. 

Lahendused: avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine; elanike, äri- ja 
tulu mittetaotlevate organisatsioonide kaasatuse laiendamine kohaliku elu 

korraldamisse. 
5. Vallaelanike tööpuudus ja raskused toimetulekul. Lahendused: abivajajate nõustamine 

ja koolitamine, abivajajate toetamine. 


