
Vastu võetud 

Kadrina Vallavolikogu 

31.08.2016 

määrusega nr 70 

 

Muudetud 

Kadrina Vallavolikogu 

13.09.2017 

määrusega nr. 91 

 

 

 

 

 

 

KADRINA VALLA ARENGUKAVA  

AASTANI 2035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadrina 2016  



Kadrina valla arengukava aastani 2035   

 

 

 

 

 

 

 

SISUKORD 

 

Sissejuhatus ................................................................................................................................ 4 

1. Kadrina valla olulisemad investeeringud valla arengukava täitmisel 2013–2015 ............. 5 

2. Kadrina valla sise- ja väliskeskkonna analüüs ning nendest tulenevad arenguvajadused .. 7 

2.1. Geograafiline asend ............................................................................................................. 7 

2.2. Ajalooline areng .................................................................................................................. 7 

2.3. Rahvastik ............................................................................................................................. 8 

2.4. Juhtimine ja finantsolukord ............................................................................................... 15 

2.5. Sotsiaalne infrastruktuur .................................................................................................... 18 

2.5.1. Haridus ........................................................................................................................... 18 

2.5.2. Kultuur ja vaba aeg ......................................................................................................... 19 

2.5.3. Sport ............................................................................................................................... 23 

2.5.4. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid .................................................................................... 24 

2.6. Maakasutuse struktuur, ruumiline areng ........................................................................... 27 

2.7. Elukeskkond ...................................................................................................................... 28 

2.8. Ettevõtlus ja tööhõive ........................................................................................................ 36 

2.9. Koostöö ja sõprussidemed ................................................................................................. 38 

3. Kadrina valla SWOT analüüs, strateegiliste tegevussuundade maatriks ja kesksed 

lahendamist vajavad teemavaldkonnad .................................................................................... 39 

3.1. Kadrina valla SWOT analüüs ............................................................................................ 39 

3.2. Kadrina valla strateegiliste tegevussuundade maatriks ..................................................... 44 

4. Kadrina valla visioon 2035 ............................................................................................... 50 

5. Kadrina valla arengumudel ............................................................................................... 51 

6. Kadrina valla elanike rahuloluküsitlus ............................................................................. 58 

7. Arengukava elluviimisega seotud riskid ja nende maandamine ....................................... 59 

8. Arengukava seire ja ajakohastamine ................................................................................ 60 

9. Investeeringute kava ......................................................................................................... 61 

LISAD ...................................................................................................................................... 69 

Lisa 1 – Kadrina valla elanike arv asulate kaupa seisuga 1.jaanuar 2004-2017 ...................... 69 

Lisa 2 – Kadrina valla asulatesse saabujad ja lahkujad 2015. aastal ........................................ 70 

Lisa 3 – Kadrina valda saabujad ja lahkujad 2015. aastal ........................................................ 71 



Kadrina valla arengukava aastani 2035   

 

 

 

Lisa 4 - Kadrina valla asulatesse saabujad ja lahkujad 2016. aastal......................................... 72 

Lisa 5 - Kadrina valda saabujad ja lahkujad 2016. aastal ......................................................... 72 

Lisa 6 - Korterelamud Kadrina vallas....................................................................................... 73 

Lisa 7 - Kadrina valla kohalikud teed ....................................................................................... 75 

Lisa 8 - Kadrina valla avalikud tänavad ................................................................................... 77 

 

Joonised 

Joonis 1: Kadrina valla asend ..................................................................................................... 7 

Joonis 2: Kadrina valla rahvaarv seisuga 1. jaanuar 2004–2017 ................................................ 9 

Joonis 3: Kadrina valla rahvastikupüramiid seisuga 01.01.2017 ............................................. 12 

Joonis 4: Kadrina valla kandid ................................................................................................. 13 

Joonis 5: Maksutulu Kadrina valla 2017. aasta eelarves .......................................................... 17 

Joonis 6: Kadrina valla 2017. aasta eelarve põhitegevuse kululiikide osakaalud .................... 17 

Joonis 7: Maareformi käigus moodustatud katastriüksused Kadrina vallas hektarites seisuga 

30.06.2017 ................................................................................................................................ 28 

Joonis 8: Äriühingute ja FIE-de tegevusvaldkonnad Kadrina vallas seisuga 01.01.2016 ........ 36 

 

Tabelid 

Tabel 1: Kadrina valla elanike arv asulate kaupa seisuga 1. jaanuar 2017 ................................ 9 

Tabel 2: Kadrina valla elanikud rahvuse järgi seisuga 01.01.2017 .......................................... 10 

Tabel 3: Loomulik iive Kadrina vallas seisuga perioodil 2004–2016 ...................................... 11 

Tabel 4: Kadrina valla rahvastik vanusegrupiti seisuga 1. jaanuar 2014–2017 ....................... 12 

Tabel 5: Ülevaade toimetulekutoetuse saajatest ....................................................................... 25 

Tabel 6: Ülevaade töötutest ...................................................................................................... 26 

Tabel 7: AS Kadrina Soojus kliendibaas .................................................................................. 29 

Tabel 8: KÜ Tõnismäe kliendibaas .......................................................................................... 30 

Tabel 9: Kadrina valla SWOT valdkondade kaupa .................................................................. 39 

Tabel 10: Kadrina valla strateegiliste tegevussuundade maatriks ............................................ 45 

Tabel 11: Investeeringute kava ................................................................................................. 61 

 

  



Kadrina valla arengukava aastani 2035   

 

 

 

 

 

 

 

Sissejuhatus 

 

Kadrina valla arengukava aastani 2035 on vastu võetud Kadrina Vallavolikogu 2016. aasta 

31. augusti määrusega nr 70 ning muudetud Kadrina Vallavolikogu 2017. aasta 13. septembr 

määrusega nr 91. 

Kadrina valla arengukava aastani 2035 on dokument, mille eesmärgiks on tasakaalustatud 

arengu kavandamine ning valla konkurentsivõime tagamine pikemaajalisel perioodil. 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele peab vallal olema arengukava ja 

eelarvestrateegia, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja 

koordineerimisele. Arengukava  arvestab ka valla üldplaneeringut. 

Seaduse kohaselt hõlmab valla arengukava: 

1) majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu 

pikaajalised suundumused ja vajadused; 

2) probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes; 

3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga arengukava 

perioodi lõpuni; 

4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni. 

Kadrina vallavolikogu on kehtestanud eraldi dokumentidena korrad, mis puudutavad 

arengukava ning eelarvestrateegia koostamist, muutmist ja menetlemist. Seetõttu on 

arengukava ja eelarvestrateegia eraldi dokumendid, kuid üksteisest sõltuvad. Kui muudetakse 

arengukava, siis tuleb sellega kooskõlla viia ka eelarvestrateegia. 

Mõlemad dokumendid on aluseks kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel, kohustuste 

võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks 

toetuse taotlemisel. 

Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt 

nelja eelseisvat eelarveaastat. 

Arengukava koostamisel on töörühmades aruteludel osalenud Aili Purk, Andres Nukk, Anne 

Känd, Arvo Pani, Eerik Väärtnõu, Ene Heide, Ene Milvaste, Erich Petrovits, Eve Vunk, 

Helena Mägi, Heli Napp, Inga Suvi, Ingrid Vaikmaa, Jaanus Reisner, Kaire Kullik, Kaul 

Augasmägi, Kristi Aimla, Lea Uueni, Lisete Laisaar, Marge Mägi, Margus Martin, Marika 

Mardõkainen, Marko Teiva, Mati Tiiter, Meelis Suvi, Merlin Rosar, Raido Parve, Rait Karus, 

Rein Sikk, Rutt Kuusemäe, Siiri Sammel, Terje Sander, Tiina Murumägi, Tiiu Kaare, Tiiu 

Uusküla, Vahur Leemets, Õnne Kiviperk ja Ülle Visnapuu. 
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1. Kadrina valla olulisemad investeeringud valla arengukava 

täitmisel 2013–2015 

 

Aastatel 2013–2015 teostati Kadrina valla arengukava täitmisel järgmised olulisemad 

investeeringud: 

Elukeskkond  

Kadrina valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni väljaarendamine: 

1) Leikude küla veevarustuse rekonstrueerimine ja veetöötlus; 

2) Kadrina katlamaja rekonstrueerimine. 

Kadrina alevikus asuvate korrusmajade parklate laiendamine, rajamine. 

Investeeringud kohalikesse maanteedesse ja tänavatesse. 

Avalikud puhkealad ja pargid: 

1) Kadrina keskkooli ümbritseva ala haljastusprojekti koostamine. 

Lääne-Viru maakonna teemaplaneeringus „Maakonna jalg- ja jalgrattateed“ osalemine. 

Kergliiklusteede projekteerimine ja ehitamine: 

1) Viitna-Rõmeda kergliiklustee projekteerimine.  

Planeerimistegevuse korraldamine, vajalike detailplaneeringute koostamine. 

Ettevõtluskeskkond 

1. Kadrina Keskkooli ja kohalike ettevõtjate koostöö edendamine (CADrina projekt). 

2. Viidamajanduse korrastamine ettevõtete, turismiobjektide tähistamiseks (kontseptsiooni 

loomisest teostamiseni). 

3. Kadrina alevikku kahe aleviku kaardi paigaldamine. 

Haridus 

Kadrina lasteaed: 

1) lasteaia õueala rajamine; 

2) mudilaste ala rekonstrueerimine. 

Kadrina lasteaia Hulja hoone renoveerimine. 

Vohnja Lasteaed-Algkooli hoone rekonstrueerimine (hüdroisolatsioon). 

Kadrina Keskkool: 

1. Arvutiklassi väljaarendamine koos tehniliste vahendite soetamisega. 

2. Kadrina Keskkooli renoveerimine: 

1) A-korpuse II korruse rekonstrueerimine; 

2) A-korpuse fassaadi viimistlemine; 
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3) Kadrina Keskkooli õueala projekteerimine. 

Kultuur, sport, noorsootöö ja kodanikuühiskond 

1. Kadrina rahvamaja renoveerimine. 

2. Kadrina raamatukogu põhikogu I korruse fuajee, WC, trepi rekonstrueerimine. 

3. Kadrina staadioni rekonstrueerimine (I etapp). 

4. Kadrina staadionile välitrenažööride paigaldamine (I etapp). 

5. Kadrina pallimänguplatsi katte vahetus. 

6. Kadrina Huvikeskuse saali helitehnika soetamine. 

7. Kadrina EELK kogudus – sadevee drenaaž, leerimaja fassaad 

Sotsiaalne heaolu 

1. Kadrina Tervisekeskuse projekteerimine. 

2. Kadrina valla sotsiaaleluruumide renoveerimine: 

1) Leikude majade vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine; 

2) Leikude majade puukuuride rekonstrueerimine. 

3. Olemasoleva hooldekodu säilitamine kuni uue valmimiseni (klientide tubade 

sisustuse/inventari uuendamine/kaasajastamine). 
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2. Kadrina valla sise- ja väliskeskkonna analüüs ning nendest 

tulenevad arenguvajadused 

 

2.1. Geograafiline asend 

 

Kadrina vald asub Lääne-Viru maakonna lääneosas. Põhjasuunal piirneb Kadrina vald Vihula 

vallaga, kus on ka Lahemaa Rahvuspargi lõunapiir. Loodesuunal asub Haljala vald, idasuunal 

Rakvere vald, lõuna- ja edelasuunal asub Tapa vald. Läänesuunal on naabriks Harju maakonnast 

Kuusalu vald. 

Joonis 1: Kadrina valla asend 

Kadrina valla pindala on 353,92 km², mis on ligikaudu 10% 

Lääne-Viru maakonna pindalast.  

Kadrina vallal on 38 küla (Ama, Arbavere, Hõbeda, 

Härjadi, Jõepere, Jõetaguse, Kadapiku, Kallukse, Kihlevere, 

Kiku, Kõrveküla, Lante, Leikude, Loobu, Läsna, 

Mõndavere, Mäo, Neeruti, Ohepalu, Orutaguse, Pariisi, 

Põima, Ridaküla, Rõmeda, Salda, Saukse, Sootaguse 

Tirbiku, Tokolopi, Udriku, Uku, Undla, Vaiatu, Vandu, 

Viitna, Vohnja, Võduvere, Võipere) ja 2 alevikku (Kadrina, 

Hulja).  

Valda läbivad Tallinn-Peterburi raudtee, Tallinn-Narva ja 

Rakvere (Sõmeru)-Pärnu maantee. Kadrina alevik asub 15 

km kaugusel Rakvere ja Tapa linnadest ning 85 km 

kaugusel Tallinnast. 

 

2.2. Ajalooline areng 

 

1866. aasta vallaseadusega pandi alus Eestimaa kubermangus maarahva omavalitsustele. 

Eestlased võisid asuda oma tahte teostamisele omavalitsuses ja majanduselus. Maarahvas 

moodustas valdade täiskogud, kes valisid kohaliku võimu esindaja vallas – volikogu. Vallal oli 

oma eelarve, mida ta ise kasutas. Maksud ja koormised jagati vallavolikogu otsusega 

talupidajatele laiali. Vallavolikogu määras ka kulutused, mille täitmist kontrollis vallavanem. 

Samal ajal, 1870. aastal, andis olulise tõuke Kadrina piirkonna majanduslikule arengule Tallinn-

Peterburi raudtee valmimine. 

1899. aasta talurahvaasutuste reformiga vähendati tunduvalt omavalitsuste õigusi ja asjaajamine 

muudeti venekeelseks. 1918. aastast algas omariikluse ülesehitamine, milles riik toetus osaliselt 

kohalikele omavalitsustele ja aitas nende arengule kaasa. Praeguse Kadrina valla territooriumil l 

toimisid sel ajal Undla, Vohnja ja Aaspere vallad.1940. aastast toimunud haldusstruktuurid ei 

esindanud kohaliku elanikkonna huve, vaid juhindusid võõrvõimu ideoloogiast ja täitsid selle 

huve. Regionaalne juhtimine toimus Nõukogude Liidu reeglite järgi, kus olulise osa 

sotsiaalprobleemide lahendamisest kandsid ettevõtted.  
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Kohaliku elu korraldamine muutus pärast  Eesti taasiseseisvumist, kui 1991. aastal lahutati 

Lääne-Viru Maavalitsuse eelarvest Kadrina Küla RSN Täitevkomitee eelarve. See tähendas, et 

külanõukogule anti üle koolide, rahvamajade, raamatukogude, ambulatooriumi, apteekide, haigla 

ja kalmistu varad ning nende majandamine ja heakorra, hoolekande, maakorraldus- ja 

keskkonnatöö korraldamine. 

9. aprillil 1992 aastal kinnitati Kadrina valla omavalitsuslik staatus. Sellel perioodil oli 

tähtsamaks kohalikuks ülesandeks Kadrina valla kui kohaliku omavalitsusüksuse ehitamine ja 

kindlustamine ning olulisteks riiklikeks ülesanneteks maareformi teostamine, 

põllumajandusreformi juhtimine ja omandireformis osalemine. Kadrina vallas asus Saksi eelvald, 

mis eraldus omaette vallaks 1993. aastal. Kadrina valda jäi 5 500 elanikku ja 1993. aasta lõpuks 

oli loodud vallas kohaliku omavalitsuse pädevusse antud toimingute juhtimiseks, korraldamiseks 

ja tegemiseks toimiv personali koosseis. 

2005. aasta  kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järel toimunud haldusreformi käigus 

liitus 3 endise Saksi valla küla (Kiku, Salda ja Pariisi) Kadrina vallaga. 2007. aastal jagati Vandu 

küla kolmeks erinevaks külaks: Vandu, Saukse ja Orutaguse. 

2017. aasta 25. jaanuari otsusega taotles Kadrina Vallavolikogu Kadrina valla asustusjaotuse 

muutmist Undla küla ja Leikude küla lahkmejoone kulgemise osas ajaloolise Sootaguse küla 

taastamiseks. Regionaalminister ennistas Sootaguse küla 4. juunil 2017. 

2017. aasta 29. märtsi otsusega taotles Kadrina Vallavolikogu Kadrina valla asustusjaotuse 

muutmist Ama küla ja Viitna küla lahkmejoone kulgemise osas ajaloolise Jürimõisa küla 

taastamiseks. 

 

2.3. Rahvastik 

 

Rahvastikuregistri andmeil on Kadrina vallas 2017.a 1. jaanuari  seisuga 5063 elanikku. Elanike 

arvu muutust ajas kirjeldab joonis 2. Kuna 2005. aasta sügisel toimus haldusreform, mille käigus 

liitus Kadrina vallaga endise Saksi valla 3 küla (Kiku, Salda ja Pariisi), siis on valla elanike arv 

kasvanud 2006. aasta 1. jaanuariks 284 elaniku võrra.  

2008. aastast alates on valla elanike arv olnud pidevas languses. Elanike arvu muutus on paljuski 

seotud 2008.–2009. aasta majanduskriisiga, kui paljud tööealised inimesed kolisid välisriikidesse 

tööd otsima. Hiljem on välisriikidesse kolinud ka nende perekonnad. Tegemist on üle-eestilise 

muutusega samadel põhjustel. 

Võrreldes Lääne-Viru maakonna teiste omavalitsustega on Kadrina valla elanike arv vähenenud 

oluliselt vähem kui näiteks Tapa, Sõmeru ja Vinni vallas. 

2017. aasta rahvastiku kasvu tingis haldusreformiseadusega pandud piirmäär, mille järgi pidi 1. 

jaanuari 2017 seisuga omavalitsuses olema vähemalt 5000 elanikku, et ei toimuks sundliitmist 

mõne naaberomavalitsusega. 
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Joonis 2: Kadrina valla rahvaarv seisuga 1. jaanuar 2004–2017 

 

Allikas: Rahvastikuregister 

 

1. jaanuari 2017 seisuga on Kadrina vallas elanikke  37 külas ja 2 alevikus. Alevikes on kokku 

2711 ja külades 2352 elanikku. Omavalitsuse täpsusega  on Kadrina vallas  registreeritud 94 

elanikku. 

Suurima elanike arvuga külad on Kihlevere, Ridaküla, Vohnja Kadapiku,  Ama ja Kiku küla. 

Ülejäänud külades on alla 100 elaniku. 

 

Tabel 1: Kadrina valla elanike arv asulate kaupa seisuga 1. jaanuar 2017 

 Mehed Naised Kokku 

Ama küla 68 51 119 

Arbavere küla 25 20 45 

Hulja alevik 238 251 489 

Hõbeda küla 36 32 68 

Härjadi küla 17 14 31 

Jõepere küla 23 22 45 

Jõetaguse küla 43 48 91 

Kadapiku küla 71 47 118 

Kadrina alevik 1026 1196 2222 

Kallukse küla 3 1 4 

Kihlevere küla 99 80 179 

Kiku küla 54 53 107 

Kõrveküla küla 14 15 29 

Lante küla 16 12 28 

Leikude küla 50 41 91 

Loobu küla 28 27 55 

Läsna küla 19 15 34 

 Mehed Naised Kokku 

Mõndavere küla 8 3 11 

Mäo küla 16 11 27 

Neeruti küla 22 20 42 

Ohepalu küla 8 6 14 

Orutaguse küla 12 9 21 

Pariisi küla 14 12 26 

Põima küla 25 21 46 

Ridaküla küla 76 75 151 

Rõmeda küla 23 13 36 

Salda küla 43 48 91 

Saukse küla 9 17 26 

Tirbiku küla 46 39 85 

Tokolopi küla 15 17 32 

Udriku küla 15 12 27 

Uku küla 20 16 36 

Undla küla 50 33 83 

Vaiatu küla 41 35 76 
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 Mehed Naised Kokku 

Vandu küla 19 12 31 

Viitna küla 35 25 60 

Vohnja küla 81 77 158 

Võduvere küla 34 34 68 

 Mehed Naised Kokku 

Võipere küla 38 29 67 

KOV täpsusega 53 41 94 

Kokku 2533 2530 5063 

Allikas: Rahvastikuregister 

 

Rahvuse järgi moodustavad eestlased Kadrina valla elanikest 84,97%. Ülejäänud rahvustest on 

enim esindatud 3,22%-ga venelased, 0,75%-ga ukrainlased, 0,55%-ga soomlased ning 0,83%-ga 

teised rahvused, kelle arvukus on vaadeldav tabelis 2. 9,68%-l elanikel on rahvus määratlemata.  

 

Tabel 2: Kadrina valla elanikud rahvuse järgi seisuga 01.01.2017 

 Kuni 18- 

aastased 

Täisealised Kokku 

Rahvuse 

andmed 

puuduvad 

272 218 490 

Albaanlane 1 0 1 

Armeenlane 0 3 3 

Aserbaidžaan 2 2 4 

Baškiir 0 1 1 

Ecuadorlane 0 1 1 

Eestlane 711 3591 4302 

Iirlane 0 1 1 

Juut 0 1 1 

Karjalane 0 2 2 

Kasahh 0 1 1 

Kreeklane 0 1 1 

Leedulane 0 4 4 

Lätlane 0 2 2 

Moldovlane 0 1 1 

Osseet 1 2 3 

Prantslane 1 1 2 

Pärslane 0 2 2 

Rootslane 0 2 2 

Sakslane 1 5 6 

Soomlane 0 28 28 

Tatarlane 0 3 3 

 Kuni 18- 

aastased 

Täisealised Kokku 

Ukrainlane 2 36 38 

Valgevenelane 0 1 1 

Venelane 9 154 163 

 1000 4063 5063 
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Allikas: Rahvastikuregister 

 

Loomulik iive on Kadrina vallas vaadeldavas perioodis olnud pooltel aastatel positiivne. 2010. 

aastal oli 12 sündi rohkem kui surma. Loomuliku iibe näitajad ajas on vaadeldavad tabelis 3.  

2016. aastal sündis 26 poissi ja 16 tüdrukut ning suri 25 meest ja 29 naist. Meessoo osas oli 

loomulik iive +1 ning naissoo osas -13. 

Kõige rohkem sündis lapsi Kadrina alevikus (16 last), millele järgnesid Hulja alevik (3 last), 

Kihlevere küla (3 last), Kiku küla küla (3 last), Jõetaguse küla (2 last), Põima küla (2 last), 

Arbavere küla (1 laps), Hõbeda küla (1 laps), Härjadi küla (1 laps), Jõepere küla (1 laps), 

Leikude küla (1 laps), Mäo küla (1 laps), Ridaküla (1 laps), Tirbiku küla (1 laps), Udriku küla (1 

laps), Undla küla (1 laps), Vaiatu küla (1 laps), Võduvere küla (1 laps), KOV täpsusega (1 laps). 

Ülejäänud 21 külas 2016. aastal lapsi ei sündinud. 

 

Tabel 3: Loomulik iive Kadrina vallas seisuga perioodil 2004–2016 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sünnid 32 52 69 69 54 47 66 56 45 52 45 41 42 

Surmad 58 54 52 60 74 46 54 54 43 59 51 49 54 

Loomulik 

iive 

-26 -2 7 9 -20 1 12 2 2 -7 -6 -8 -12 

Allikas: Rahvastikuregister 

 

Kadrina vallas elab kõige enam elanikke vanusegrupis 25–29, kellest 228 on mehed ja 158 

naised. Järgnevad vanusgrupid 30–34, 55–59 ja 45–49. Kõige vähem elab Kadrina vallas 

elanikke vanusegrupis 85 ja vanemad, keda on 19 meest ja 85 naist. 

Mehi on kõige enam vanusegrupis 25–29 (228 meest) ja kõige vähem vanusegrupis 85 ja 

vanemad (19 meest). Naisi on kõige rohkem vanusegrupis 50–54 (186 naist) ja kõige vähem 

vanusgrupis 85 ja vanemad (85 naist). 

Kadrina valla elanike jaotumine soo ja vanusegrupi järgi on vaadeldav joonisel 3, millel on 

kujutatud Kadrina valla rahvastikupüramiidi seisuga 1. jaanuar 2017. 
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Joonis 3: Kadrina valla rahvastikupüramiid seisuga 01.01.2017 

 

Allikas: Rahvastikuregister 

 

Väikelapse- ja eelkooliealisi lapsi on Kadrina vallas, seisuga 1. jaanuar 2017, 366. Kooliealisi 

lapsi ja noori on Kadrina vallas 693. Tööealisi täisealisi elanikke on Kadrina vallas 3142. Kuna 

alates 1. jaanuarist 2017 algab  vanaduspensioniiga alates 65. eluaastast, siis 

vanaduspensioniealisi elanikke on vallas 862. Seisuga 1. jaanuari 2017 on kasvanud kõikide 

vanusegruppide arvukus, välja arvatud 65-aastased ja vanemad. 

 

Tabel 4: Kadrina valla rahvastik vanusegrupiti seisuga 1. jaanuar 2014–2017 

  1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017 

0–6-aastased 416 336 329 366 

7–18-aastased 652 685 677 693 

19–35-aastased 1250 1199 1139 1171 

36–64-aastased 1958 1637 1929 1971 

65-aastased ja 

vanemad 

784 1161 885 862 

Kokku 5060 5018 4959 5063 

Allikas: Rahvastikuregister 

 

Demograafiline tööturusurveindeks näitab eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5–

14-aastased) ja sealt vanuse tõttu väljalangevate inimeste (55–64-aastased) suhet. Kui indeks on 

ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu 

potentsiaalselt välja langeb. 
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Kadrina vallas on demograafilise töösurveindeks  2017.a  1. jaanuari seisuga  0,88, mis näitab, et 

eelseisval kümnendil siseneb tööturule vähem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt 

välja langeb. 

Ülalpeetavate määr näitab mittetööealiste (0–14-aastased ja üle 65-aastased) elanike arvu 100 

tööealise (15–64-aastased) elaniku kohta. 

Kadrina vallas on ülalpeetavate määr 2017.a 1. jaanuari  seisuga 50,10, mis näitab, et 100 

tööealise elaniku kohta on 50,10 mittetööealist. 

Erinevus eelnevate aastatega tuleneb muuhulgas ka sellest, et seisuga 1. jaanuar 2017 on 

vanaduspensioniiga alates 65. elueast varasema 63 asemel.  

 

Tabel 5: Demograafilise töösurveindeks ja ülalpeetavate määr Kadrina vallas seisuga 1. jaanuar 

2015–2017 

  1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017 

Demograafiline tööturusurveindeks 1,14 1,15 0,88 

Ülalpeetavate määr 55,02 56,24 50,10 

Allikas: Rahvastikuregister 

 

Kadrina valla elanike rändesaldo oli 2016. aastal positiivne, mis tähendab, et Kadrina vallast 

liikus mujale elama vähem elanikke, kui Kadrina valda elama tuli. Kadrina valda saabus 317 

elanikku ning lahkus 190 elanikku. Vallasiseselt liikus 109 elanikku. 

 

Tabel 6: Ränne Kadrina vallas perioodil 2009–2015 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sisseränne 103 137 122 118 189 179 169 317 

Väljaränne 184 184 168 193 243 216 218 190 

Rändesaldo -81 -47 -46 -75 -54 -37 -49 127 

Allikas: Rahvastikuregister 

 

2015. ja 2016. aastal Kadrina valda saabujate ja vallast lahkujate arve saab vaadelda arengukava 

lisades 2-5. 

2016. aastal saabus väljastpoolt valda kõige enam Kadrina alevikku (155 elanikku), seejärel 

Hulja alevikku (40 elanikku). Kõige enam saabus elanikke Rakvere linnast (65 elanikku), 

Tallinnast (49 elanikku), elukoha aadressita (25 elanikku), Haljala vallast (15 elanikku), Tapa 

vallast (14 elanikku), Soomest (14 elanikku) ja Sõmeru vallast (10 elanikku). Ülejäänud 

kohtadest on tulnud alla 10 elaniku. 

2016. aastal lahkus Kadrina vallast kõige enam elanikke Kadrina alevikust (75 elanikku) ja Hulja 

alevikust (15 elanikku). Kõige enam mindi Tallinna (52 elanikku), Tapa valda (24 elanikku), 

Rakvere linna (18 elanikku) ja Soome (10 elanikku). Ülejäänud kohtadesse läks alla 10 elaniku. 

 

Joonis 4: Kadrina valla kandid 
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Kadrina valla üldplaneeringuga on valla territoorium, 

arvestades selle piirkondlikke eripärasid, jagatud järgmisteks 

kantideks (asustuspiirkondadeks): 

1. Loobu-Viitna kant – Tallinn-Narva maantee ümbruse 

puhke-, loodus- ja teeninduspiirkond (esmatasandi keskus on 

Viitna küla). Piirkonna potentsiaal on seotud Tallinn-Narva 

maanteel kulgejate teenindamisega (toitlustus, majutus, 

logistika jms), koostööga Lahemaa rahvusparki ning Palmse 

mõisa külastavate turismivooge korraldavate 

institutsioonidega ning Vihula vallaga. Moodustab sisuliselt 

ühtse terviku koos Vihula valla Sakussaare alamkandiga. 

Oluline on traditsioonilise maaelu säilitamine. Jaguneb kaheks 

alamkandiks: Loobu ja Viitna kandiks. 

2. Kihlevere-Ama kant – Viitna-Kadrina maantee ümbruse põllumajanduspiirkond (ühtne 

esmatasandi keskus puudub, Kihlevere ja Ama on võrdväärsed keskused). Piirkonna potentsiaal 

on põllumajanduse arendamine. 

3. Vohnja kant – Vohnja küla ja Tapa-Loobu maantee ümbruse põllumajandus- ja 

turismipiirkond (esmatasandi keskus on Vohnja küla). Piirkonna potentsiaal on põllumajanduse 

ja talu- ning loodusturismi arendamine. Sisaldab  Põima alamkanti. Põima alamkant on tihedalt 

seotud Tapa vallaga (Tapa linn). 

4. Hulja kant – Hulja alevik ning selle lähiümbrus, tööstuspõllumajanduspiirkond (esmatasandi 

keskus on Hulja alevik). Piirkonna potentsiaal on põllumajanduse ja tööstuse arendamine, samuti 

turvalise elukeskkonna arendamine. 

5. Kadrina kant – Kadrina alevik koos lähiümbrusega (esmatasandi keskus on Kadrina alevik). 

Piirkonna potentsiaal on põllumajanduse ja tööstuse arendamine, samuti alevikule iseloomuliku 

turvalise elukeskkonna ning olulise halduskeskuse arendamine. 

6. Neeruti kant – Puhke- ja looduspiirkond (esmatasandi keskus puudub, Kadrina alevik täidab 

esmatasandi keskuse funktsioone). Piirkonna potentsiaal on seotud puhkemajanduse arendamise 

ja looduskaitsega, samuti põllumajandusega; perspektiivne on koostöö Rakvere valla Lasila 

kandiga ühise puhkepiirkonna arendamiseks, kuhu kuuluks ka Lasila mõis ning 

Fr.R.Kreutzwaldi park, samuti Tapa valla Saksi kandiga. Sisaldab Udriku alamkanti (Udriku 

küla). Avalikke teenuseid üldiselt ei ole, mis seab omavalitsusele kohustuse tagada teenuste 

kättesaadavus eelkõige ühistranspordi korraldamisega. 

 

Kantide rahvastikunäitajad on 2017.a 1. jaanuari seisuga  järgmised: 

1) Loobu-Viitna kant – 241 elanikku (Loobu küla, Läsna küla, Mõndavere küla, Viitna küla, 

Rõmeda küla, Arbavere küla);  

2) Kihlevere-Ama kant – 433 elanikku (Ama küla, Võipere küla, Hõbeda küla, Kihlevere küla);  

3) Vohnja kant – 664 elanikku (Kõrveküla küla, Uku küla, Vohnja küla, Kallukse küla, Vaiatu 

küla, Ohepalu küla, Põima küla, Ridaküla küla, Tokolopi küla, Mäo küla, Leikude küla); 

4) Hulja kant – 652 elanikku (Tirbiku küla, Hulja alevik, Vandu küla, Orutaguse küla, Saukse 

küla); 

5) Kadrina kant – 2573 elanikku (Kadapiku küla, Kadrina alevik, Lante küla, Härjadi küla, 

Undla küla, Jõetaguse küla); 
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6) Neeruti kant – 406 elanikku (Võduvere küla, Kiku küla, Neeruti küla, Jõepere küla, Pariisi 

küla, Udriku küla, Salda küla). 

94 elaniku aadressid on registreeritud omavalitsuse täpsusega. 

Nimetatud asustuspiirkonnad täidavad Kadrina vallas esmatasandi mõjupiirkondade funktsioone. 

Teise tasandi keskuseks vallas on Kadrina alevik, kuid osaliselt täidavad seda funktsiooni ka 

Tapa linn ja Rakvere linn. Kolmanda tasandi keskuseks on Rakvere linn kui maakonnakeskus 

ning neljanda tasandi keskuseks on Tallinn. 

 

2.4. Juhtimine ja finantsolukord 

 

Kadrina valla seaduslikuks  ülesandeks on korraldada vallas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite 

hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, 

heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, vallasisest ühistransporti ning valla teede ja 

linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.  

Lisaks on valla seaduslik ülesanne korraldada vallas koolieelsete lasteasutuste, koolide ja 

huvikooli, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, 

tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on 

omavalitsusüksuse omanduses.  

Eelnevatele ülesannetele lisaks otsustab ja korraldab omavalitsusüksus neid kohaliku elu 

küsimusi ja riiklikke kohustusi, mis on talle pandud seadustega ning mis ei ole seadusega antud 

kellegi teise otsustada ja korraldada. 

 

Kadrina Vallavolikogus on 19 liiget ja 6 alalist komisjoni. 

 

Volikogu tööd juhivad: volikogu esimees 

 volikogu aseesimees 

 volikogu komisjonide esimehed 

  

Kadrina Vallavolikogu alalised komisjonid: hariduskomisjon 

kultuurikomisjon 

maaelu arengu komisjon 

majanduskomisjon 

revisjonikomisjon 

sotsiaalkomisjon 

 

Kadrina Vallavalitsuse koosseisus on 7 liiget 

vallavalitsuse juht:  vallavanem 

vallavalitsuse liikmed:  rahandusnõunik 

 vallavalitsuse liige 

 vallavalitsuse liige 

 vallavalitsuse liige 

 vallavalitsuse liige 

 vallavalitsuse liige 

nõustaja (võtab sõnaõigusega osa valitsuse istungitest):  vallasekretär 



Kadrina valla arengukava aastani 2035   

 

16 

 

 

Kadrina Vallavalitsuse teenistujate ja töötajate koosseisu kuulub 17 inimest. 

 

Kadrina vallavalitsuse tööd juhib: vallavanem 

Kadrina vallavalitsuse teenistujad: vallasekretär 

 rahandusnõunik 

 pearaamatupidaja 

 vallasekretäri asetäitja 

 ehitus- ja majandusspetsialist 

 ehitusspetsialist 

 arendusnõunik 

 sotsiaalala juhataja 

 sotsiaalalaspetsialist 

 keskkonnaspetsialist 

Kadrina vallavalitsuse töötajad: arhivaar 

 sekretär 

 avaliku teabe spetsialist 

 arvutispetsialist 

 vanemraamatupidaja 

 bussijuht 

  

Kadrina Vallavalitsuse allasutused  ja äriühingud: Kadrina Keskkool, Vohnja Lasteaed-Algkool, 

Kadrina Lasteaed „Sipsik” oma filiaaliga Huljal, Kadrina Valla Raamatukogu oma filiaalidega 

Kihleveres, Vohnjas, Huljal ja Viitnal, Kadrina Rahvamaja, Läsna Rahvamaja, Kadrina 

Huvikeskus, Kadrina Kunstidekool, Kadrina Valla Päästeteenistus, SA Kadrina Spordikeskus, 

OÜ Kadrina Hooldekodu, OÜ Kadrina Kommunaal ja AS Kadrina Soojus. 

Valla asutuste majandamise aluseks on valla eelarve. Eelarve koosneb ühe eelarveaasta tuludest 

ja kuludest, mis viiakse tasakaalu. Eelarve maht sõltub valla ette seatud ülesannetest ja selleks 

eraldatud vahenditest. Põhilised tuluallikad on laekumised maksudest, munitsipaalasutustest ja -

varadest, rahalised toetused, laenud ja intressid, allasutuste omatulud ning muud laekumised.   

Kadrina Vallavalitsuse ja tema allasutuste raamatupidamine on üldiselt tsentraliseeritud ja seda 

teostatakse vallavalitsuse raamatupidamise kaudu. Eraldiseisvad raamatupidamised on valla 

äriühingutel. 

Kadrina valla 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulud moodustasid kokku 5 568 595 eurot, millest 

maksutulu moodustas 3,49 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müük  0,2 miljonit eurot, saadud 

toetused 1,8 miljonit eurot ning muud tulud 0,07 miljonit eurot.  

Joonisel 5 on välja toodud, millise osa moodustab maksutuludest füüsilise isiku tulumaks, 

maamaks ning reklaamimaks. Füüsilise isiku tulumaks moodustab maksutuludest 95% ning 

maamaks 5%. Reklaamimaksu tulu on maksutuludest väheolulise osakaaluga. 
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Joonis 5: Maksutulu Kadrina valla 2017. aasta eelarves 

 

 

Jooniselt 6 on vaadeldav, kui suure osakaalu erinev valdkond kululiigina valla eelarve 

põhitegevuse kuludest moodustab. Kõige suurem osakaal on hariduse valdkonnal, mille kulud 

moodustavad eelarvest 65,16%. Sellele järgnevad vaba aeg, kultuur ja religioon (9,92%) ja 

sotsiaalne kaitse (8,29%). 

Investeerimistegevus moodustab Kadrina valla 2017. aasta eelarves 13,14%. 

 

Joonis 6: Kadrina valla 2017. aasta eelarve põhitegevuse kululiikide osakaalud 

 

 

Kadrina vallal on välja kujunenud tihedad sidemed naabervaldadega. Koostöö toimub Tapa, 

Vihula, Kuusalu valdadega ja Loksa linnaga. Omavalitsustevahelist koostööd LEADER 

tegevuspiirkonnas iseloomustab jätkuvalt kasvav aktiivsus. Ühistegevuse aktiviseerimiseks 
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reorganiseeriti 2009. aastal Tapal asuv MTÜ Arenduskoda tegevuspiirkonna ühiskasutuseks. 

2013. aastal alustati tegevuspiirkonna arengustrateegia koostamisega aastateks 2014 kuni 2020. 

Tänu ühisorganisatsioonile on võimalik viie tegevuspiirkonda kuuluva omavalitsusüksuse ühine 

tegutsemine mitmetes erinevates eluvaldkondades. 

Lisaks kuulub Kadrina vald ka Lääne-Viru Omavalituste Liitu. Vald on koos kõigi Lääne-

Virumaa omavalitsustega AS Rakvere Haigla ja Lääne-Viru Jäätmekeskuse omanik. Välissuhtlus 

toimub sõprusvaldade tasemel: Norras – Trøgstadi vald, Rootsis – Mora vald, Soomes – 

Janakkala vald. 

 

2.5. Sotsiaalne infrastruktuur 

 

2.5.1. Haridus 

Alusharidus ja lasteaiad  

Kadrina vallas on võimalik alusharidust omandada ja lasteaias käia kõigil valla lastel Kadrina 

lasteaias Sipsik ja Vohnja Lasteaed-Algkoolis. 

Kadrina Lasteaed Sipsik loob võimalused 2–7-aastastele lastele hoiuks ja alushariduse 

omandamiseks ning eeldused edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. 

15. mail 1977. aastal avas Kadrina EPT lastepäevakodu Sipsik oma uksed vastvalminud 

lasteaiaks ehitatud majas Pargi tänav 5.  

1. septembrist 2002 kuulub lasteaia Sipsik koosseisu Hulja maja 3 lasteaiarühma.  

2004/2005. aastal teostati põhjalikud renoveerimistööd Kadrina lasteaias Euroopa Liidu 

Regionaalarengu Fondi vahendite kaasabil. 

Viimase viie aasta keskmine laste arv Kadrina maja 10 rühmas on 192 ja Hulja maja 3 rühmas 44 

last. Lasteaias töötab lastega 32 pedagoogi. 

Sport ja liikumine on olnud läbi aegade Kadrina  Lasteaias Sipsik  meeldivaim tegevus,  alates 1. 

juunist 2016  kuulub Kadrina Lasteaed Sipsik  Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.  

Lasteaias  tegutseb  palju erinevaid huviringe. Lapsed osalevad jalgpalli-,  laulu-, spordi- 

võimlemis-ja tantsu-,  lego- ja robootikaringis. 

Valla kõige väikesematele tegutseb lasteaias beebikool. 

1. septembril 1993. aastal avati Vohnja kool 1. klassi ja kahe lasteaiarühmaga. 2016/2017 

õppeaastal on Vohnja Lasteaed-Algkooli kahes rühmas 32 last. Lasteaia lastega tegelevad 4 

pedagoogi, kokku 2,8 ametikohaga. Lisaks on väikeste rühmas üks õpetajaabi. 

 

Üldharidus ja üldhariduskoolid  

Kadrina vallas saavad lapsed algharidust omandada nii Vohnja Lasteaed-Algkoolis kui ka 

Kadrina Keskkoolis. Lisaks algharidusele on Kadrina Keskkoolis võimalik omandada põhi- ja 

keskharidust. 1993. aastal avatud Vohnja Lasteaed-Algkoolis õppis 2016/2017 õppeaastal 22 

õpilast kahes liitklassis. Lapsi õpetab 4 pedagoogi, kokku 2 ametikohaga. 

Kadrinas alustas kool tööd 1902. aastal ja Kadrina Keskkoolina eksisteeritakse 1957. aastast. 

Alates 2002. aastast tegutses Kadrina Keskkooli alluvuses ka õhtukool. Kadrina Keskkooli 

õpilaste arv  õppeaastal 2016/2017 oli 584 (põhikoolis 473, gümnaasiumis 111) ja 
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klassikomplekte oli 31 – põhikooli I kooliastmes  10, II kooliastmes 9, III kooliastmes 9 ja 

gümnaasiumis 3 klassikomplekti. Pedagooge töötab koolis 54. 1. septembrist 2006 sai 

õpilaskodu endale uued renoveeritud ruumid, mis pakuvad elamisvõimalust 27-le õpilasele. 

Gümnaasiumiosas on kolm õppesuunda: reaaltehniline, humanitaarsotsiaal- ja loodusteaduslik.  

Praegu toimib keskkooli osas valikainete süsteem, mis annab eelkutsealaseid teadmisi 

(tootmisjuhtimise ja tehnoloogia alused, õppesõit B ja BC kategooria, politseiõpe, päästeõpe, 

riigikaitse jne valdkondades). Kadrina vald osales ka riigigümnaasiumi loomise läbirääkimistel, 

et aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele Lääne-Viru maakonnas. 

 

Huviharidus 

Kadrina Kunstidekool loodi 1989. aastal. Alates 1992. aastast on kooli pidaja Kadrina vald. 

Kooli õppevaldkonnad on muusika- ja kunstiõpe. Ringides tegeletakse tantsu- ja kunstiõppega. 

Tegutsevad järgmised osakonnad: muusika-, kunsti- ja üldkultuuriosakond. Muusika ja kunsti 

osakondade õppeperiood on 7 aastat, mille lõpetamisel saavad lapsed lõputunnistuse. 

Üldkultuuriosakond tegutseb ringi vormis. 

Huvialaharidusega tegelevad regulaarselt üldhariduskoolides tegutsevad huviringid, rahvamaja 

juures tegutsevad huviringid, Kadrina Spordiklubi ning huvikeskus ja selle juures tegutsev 

noortekeskus. 

Kadrina Kunstidekooli osalemine valla kultuurielus on märkimisväärne. Laste ja noorte laulu, 

tantsu, pillimängu ja kunstialane huvitegevus on koondunud kunstikooli – valla kultuuri- ja 

huvialakeskusesse. Kadrina Kunstidekool on Kadrina Vallavalitsuse hallatav asutus. 

Tegutsemise eesmärk on püsida areneva koolina Eesti kultuurimaastikul, pakkudes muusika-, 

kunsti- ja tantsuõpet; märgata andekat last ja toetada õpilase individuaalset arengut; olla kohaliku 

kultuurielu edendaja.  

Muusikaosakonna õpilaste arv jääb viiekümne ja seitsmekümne vahele. Kunstiosakonnas on 

õpilasi neljakümne ringis. 

 

2.5.2. Kultuur ja vaba aeg 

Rahvakultuur 

Kadrina vald on huvitava ja rikkaliku kultuuriloolise minevikuga. Ka tänapäeval hinnatakse siin 

kõrgelt traditsioone, vaimsust, isetegevust ja seltsielu. 

Peamisteks kultuurielu edendajateks on Kadrina Rahvamaja, MTÜ Läsna Rahvamaja, Kadrina 

Kunstidekool, Kadrina Huvikeskus, Kadrina Valla Raamatukogu koos oma filiaalidega Huljal, 

Kihleveres, Vohnjas ja Viitnal, MTÜ Kadrina kirjandusklubi, EELK Kadrina Katariina 

Kogudus, MTÜ Neeruti Selts, MTÜ Kadrina Päevakeskus, MTÜ Kadrina Maanaiste Selts. 

Rahvamajade tegevus on suunatud eeskätt oma rahva kultuuripärandi säilitamisele ja 

propageerimisele ning erinevatele sihtgruppidele kultuurilise isetegevuse võimaluste 

pakkumisele. Et säiliks meie rahvakultuur, on vaja kaasata võimalikult palju huvilisi 

isetegevusringidesse ja seltsiellu. 

Kadrina Rahvamaja, mis ehitati Hariduse Seltsi eestvedamisel 1930. aastal, on aastakümnete 

vältel olnud valla kultuurikeskuseks ning on seda ka praegu.  

Hetkel tegutseb rahvamajas 10 entusiastliku juhendaja käe all 11 taidlus- ja huviringi: 

Tantsuringid – noorte segarühm (juhendab Helena Mägi), vanem segarühm (juhendab Helena 

Mägi), naisrühm (juhendab Egert Eenmaa), Vöökudujad ja Vöökudujate memmed (mõlemaid 



Kadrina valla arengukava aastani 2035   

 

20 

 

juhendab Aino Orgmets); Lauluringid – lauluring (juhendab Lea Leisson), segakoor (juhendavad 

Silja Uhs ja Saale Kreen); Pasunakoor (juhendab Kaido Järvsoo); Käsitööring (rühma esindaja 

Külli Münter), kapell (Margus Laugesaar), loomering (juhendab Mari Riina Rist). 

Mitmed taidluskollektiivid on tunnustust leidnud nii maakonna kui ka vabariigi tasemel. 

Rohkearvuliselt osaletakse üldlaulu- ja tantsupidudel. Eesti rahvakultuuri tutvustatakse 

külaskäikudel sõprusvaldadesse. Suvehooaja kultuuriürituste paigaks on Kadrinas lauluväljak 

koos seal asuva laululavaga. 

Vilgas seltsitegevus käib ka Läsna Rahvamajas. Hetkel tegutseb selles näitering, külakoor, laste 

laulu- ja tantsuring, käsitööring. Näiteringil on väga mitmeid koostööpartnereid. Sageli antakse 

külalisetendusi erinevates rahvamajades üle Eesti. Lisaks ringitegevusele on plaanis hakata 

korraldama koolitusi aktuaalsetel teemadel, nagu aiandus ja looduskaitse. Traditsiooniks on 

saanud iga-aastased ekskursioonid külarahvale. Samuti täidab MTÜ Läsna Rahvamaja 

vahendajarolli külaelanike ja vallavalitsuse tasandil. 

 

Raamatukogud 

Kadrina Valla Raamatukogu toimib valla keskraamatukoguna ja koordineerib Kadrina, Hulja, 

Kihlevere, Viitna ja Vohnja raamatukogude tööd. Kadrina Valla Raamatukogu asub valla 

keskuses kahekorruselises hoones, mille põhiruumid on maja esimesel korrusel. Teisel korrusel 

asub raamatukogu hoidlaruum ning osa teise korruse ruume on vallalt rendile võtnud 

raamatukogu juures tegutsev MTÜ Kadrina kirjandusklubi. 

Raamatukogu hoonet on aja jooksul etappide kaupa remonditud ja tänaseks on raamatukogu 

hoone saanud renoveeritud fassaadi ja hubased ruumid. 

Lisaks põhitegevusele on Kadrina valla raamatukogus kindla koha leidnud 2009. aastal loodud 

MTÜ Kadrina kirjandusklubi ja 2013. aastal tööd alustanud kinoklubil. Klubidel on raamatukogu 

tegevuses toetav roll. Raamatukogus toimuvad regulaarselt kirjandus- ja kohtumisõhtud 

huvitavate inimestega ja kinoklubis tutvustatakse vallaelanikele Eesti filme ja välismaa 

väärtfilme. 

Raamatukogu ja selle filiaalide põhiteenuseks on teavikute kojulaenutus ja kohapeal lugemise 

võimalus. Kõigil soovijatel on võimalus kasutada RVL-i teenust (raamatukogudevaheline 

laenutus). Oluline töölõik on päringutele vastamine. Raamatukogu kogud on läbimõeldult 

komplekteeritud ja arvestavad erinevate lugejagruppide huve. Organiseeritud on üksikvanurite ja 

puuetega inimeste koduteenindus. Kadrinas on liikumispuudega inimestele paigaldatud ka 

kaldtee ja spetsiaalne uksekell. 

Lugejate teenindamiseks on raamatukogu kõigis üksustes interneti püsiühendusega 

üldkasutatavad arvutid. Tasulistest teenustest pakutakse koopiate tegemist, skaneerimist ja 

printimist. Raamatukogu kõigis üksustes on tasuta Wifi-leviala ja koostatud on täielikud 

elektronkataloogid ning teavikute laenutamine toimub elektrooniliselt. 

 

Hulja filiaal asub Hulja lasteaed-algkooli hoones, mis kuulub Kadrina vallavalitsuse bilanssi. 

Hoone on ühekorruseline ning väga sobilik raamatukogu külastajatele. Ruumid on avarad ja 

ilusad ning sobilikud täitma koos raamatukogutööga ka külakeskuse rolli.  

Kihlevere filiaal asub kahekorruselises kortermaja esimesel korrusel.  

Viitna filiaal asub kahekorruselises kortermajas tühjaks jäänud Lahemaa rahvuspargi kontori 

ruumides, mis anti üle Kadrina vallavalitsusele. 2006. a algul ehitati ruumid ümber raamatukogu 
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tarbeks. Raamatukogu ruumid on Kadrina vallavalitsuse mõtteline osa korteriühistu Viitna Kodu 

ühisomandist. 

Vohnja filiaal asub Vohnja mõisahoone esimesel korrusel intensiivse liiklusega Kadrina-Loobu 

maantee ääres.  

 

Kirik ja kalmistu 

Kadrina vallas tegutseb kaks kogudust – EELK Kadrina Katariina kogudus ja EKNK Hulja 

kogudus. 

EELK Kadrina Katariina kogudus. Kirikuga on seostatav Kadrina ümbruskonna 

sotsiaalkultuuriline areng. Kadrina kirik ja kalmistu on ajaloo-, arhitektuuri- ja 

arheoloogiamälestised, mis on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) omandis.  

Kadrina kiriku ja kalmistu teenuseid kasutavad Kadrina piirkonna elanikud ajaloolises 

järjepidevuses. Kogudusele kuulub ka Hulja kalmistu.  

Kirik on Kadrina kõige vanim ehitis. See on kolmelööviline gooti stiilis kodakirik, mis 

ajaloolaste arvates ehitati 15. sajandil. Koguduse vanust arvatakse aastast 1231. Kirikuhoone 

seisukord on hea. Siseremondi käigus paigaldati paeplaatidest pikihoone põrand, uuendati 

pinkide ja orelirõdu värvkate, ehitati uudse lahendusega valgustus ja valmis uus kellalöögi 

mehhanism. 

Veel kuuluvad kogudusele uus pastoraadi hoone, mille seisukord on rahuldav (hoones asuvad 

koguduse õpetaja eluruumid ja koguduse kantselei), ning leerimaja, mis on renoveeritud. 

Leerimajas on remonditud esimene ja teine korruse ning hoones tegutseb MTÜ Avatud Noorte 

Foorum. 

Kiriku juures tegutsevad pühapäevakool ja koor. Kirik on suurepärase akustikaga ja seetõttu 

korraldatakse siin väga häid kontserte. Kiriku oreli kapitaalremondiks loodi EELK Kadrina 

koguduse poolt Kadrina Kiriku Oreli Sihtasutus. Kiriku orel on täielikult taastatud ning 

sihtasutus jätkab oma tegevust eeskätt kontsertide korraldamisega. 

Plaanis on välja arendada eelkõige noortele suunatud misjonistrateegia. Jätkatakse koguduse 

jumalateenistuslikku ja palveelu.  

EKNK Hulja Kogudus asutati 30.08.1993 ja registreeriti 25.01.1994. EKNK Hulja Kogudusel 

on sõpruskogudus Soomes - Ikaaliste Nelipühi Kogudus. EKNK Hulja Kogudusel on kaks 

EKNK kauplust Huljal ja Tapal. Peetakse jumalateenistusi ja palvekoosolekud, korraldatakse 

lastele ja noortele suvelaagreid ja erinevaid väljasõite ning üritusi. Visiooniks on   pidev ja vilgas 

tegevus koguduse ruumides:  piiblikool, laste- ja noorsootöö, pensionäride klubi, laulu- ja 

tantsuring. 

 

Kadrina kalmistu 

Kiriku lääneotsa (torni) vastas on mälestussammas Kadrina kihelkonna inimestele, kes langesid I 

maailmasõjas ja vabadussõjas. Mälestussamba avamine sai teoks 15. augustil 1926. aastal. 

Kadrina Mälestuskalju õhati punavõimu käsilaste poolt 18. juunil 1941. Hävitada ei suudetud 

aga rahva mälu ja mälestusi. Mälestuskalju taastamise kirikuesisel organiseeris Kadrina 

Muinsuskaitse Selts. Vabatahtlike poolt organiseeritud korjandustega hangiti taastamiseks 

vajalikke vahendid. Sammas ehitati üles vabatahtlike poolt ning samba pidulik taasavamine 

toimusi 23. juunil 1990.  
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Kadrina kalmistul on viis hauaplatsi, mis on kantud muinsuskaitse riiklikusse registrisse. 

Kultuuriloolisteks mälestisteks on kohalike seppade poolt sepistatud metallristid ja muistne 

rõngasrist.  

Kirikuaeda on maetud mitmeid kuulsaid inimesi. Siin puhkavad rahvalaulude koguja, eesti keele 

grammatika rajaja, pastor Arnold Friedrich Johann Knüpffer, kes ristis Kadrina kirikus Friedrich 

Reinhold Kreutzwaldi (22. detsembril 1803), Kadrina kihelkonnakooli looja Johannes Heinrich 

Luther  ja lastekirjanik Alide Dahlberg. 17. detsembril 2000 avati Arnold Friedrich Johann 

Knüpfferile ja Heinrich Stahlile kiriku seinal mälestustahvlid. 

 

Ajaloo-, arhitektuuri- ja looduspärand 
• Arbavere mõis (peahoone, mõisa park) 

• Hulja mõis (peahoone, mõisa park) 

• Hulja kalmistu 

• II maailmasõjas hukkunute ühishaud (Kadrina) 

• Kadrina kirikuaed ja kalmistu (kabel, piirdemüür) 

• Kadrina kirik 

• Vabadussõja mälestussammas (Kadrina) 

• Arnold Friedrich Johann Knüpfferi (1777-1843) haud (Kadrinas) 

• Kihlevere mõis (peahoone, mõisa park, mõisa tall-tõllakuur, mõisa ait, kelder) 

• Linnus (Neeruti) ja linnus „Sadulamägi“ (Neeruti) 

• Neeruti mõis (peahoone, mõisa park, allee, valitsejamaja, kelder, sõiduhobuste tall, 

tööhobuste tall, mõisa karjalaudad, mõisa ait) 

• Loobu mõis (peahoone, mõisapark, ait, kuivati, aednikumaja, saun, vesiveski, valitsejamaja) 

• Kalmistu „Surnumägi“ (Tokolopi) 

• Udriku mõis (peahoone, mõisa park, mõisa piirdemüürid, kasvuhoone, viinavabriku 

varemed, mõisa karjalaudad, meierei, kelder) 

• Undla mõis (peahoone, mõisa park, teenijatemaja) 

• Viitna kõrtsihoone 

• Vohnja mõis (peahoone, mõisa park, kuivati, viinavabrik, meierei, mõisa karjalaudad, 

sepikoda, ait) 

• Kolu mõis ja park 

• Emakeeleausammas (Kadrina) 

• Fr. R. Kreutzwaldi sünnikoht Jõepere külas 

 

Lisaks on arvukalt kultusekive, kivikalmeid, vanu asulakohti, ohvrikive.  

 

Kolmas sektor ja külaliikumine 

Kadrina vallas on kodaniku aktiivsus paikkonniti erinev. Valla territooriumil paikneb 2 alevikku 

(Kadrina ja Hulja) ning 37 küla.  

Kadrina vallas tegutsevad aktiivsemalt järgmised mittetulundusühingud: 

 Huviklubi Cadencia 

 Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu 

 Kadrina Kiriku Oreli SA 

 Kadrina Lastekaitse Ühing 

 Kadrina Muusikaselts 
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 Kadrina Saunaklubi 

 MTÜ Gurmee Gala 

 MTÜ Kadrina Kapell 

 MTÜ Kadrina Kirjandusklubi 

 MTÜ Kadrina Päevakeskus 

 MTÜ Kadrina Segakoor 

 MTÜ Läsna Rahvamaja (haldab Läsna rahvamaja) 

 MTÜ Tiigisaare (haldab Ridaküla seltsimaja) 

 MTÜ Vohnja Päikesekiir 

 MTÜ Võduvere 

 MTÜ Neeruti Selts 

 MTÜ Kadrina Maanaiste Selts 

 Spordiklubi Kadrina 

 MTÜ Avatud Noorte Foorum 

 Vaiatu Kaunistamise Selts 

 MTÜ Kadrina EPT 

 

Loetletutele lisandub veel kodanikualgatuse aktiviste ja seltse.  

Kadrina vallas on seisuga 1. jaanuar 2016 registreeritud 73 mittetulundusühingut ja kaks 

sihtasutust, mille hulgas on nii kogudused, garaažiühistud, jahindusühistud, korteriühistud kui ka 

maaparandusühistud.  

Kadrina vallal on kolmandale sektorile ette nähtud ka toetused valla eelarvest. Taotlused 

esitatakse volikogu kultuurikomisjonile, maaelu arengu komisjonile ja vallavalitsusele eelarve 

projekti väljatöötamise ajal.  

 

2.5.3. Sport 

Kadrina valla on sportimiseks SA Kadrina Spordikeskuse spordihoone (võimla, maadlussaal, 

lasketiir, jõusaal, ujula), Kadrina Keskkooli võimla, maneež ja staadion ning rula- ja 

pallimängudeväljak. 

Kadrina spordihoone ehitati aastal 1977. Praeguseks hetkeks on renoveeritud ja väga heas korras 

spordikeskuse ujula, võimla, riietusruumid ja jõusaal, rahuldav on olukord ka maadlussaalis. 

Lasketiiru, mis asub keldrikorrusel, saab küll kasutada, kuid ruum on kütteta. Hoones on ka saun, 

kaminasaal ning hostel. Lähiaastatel vajab uuendamist basseinitehnika. 

Kadrina Keskkooli võimlas on heas korras normaalmõõtmetega saal. Maneež on küll 

kasutuskõlblik, kuid vajab remonti. Staadionil on korralik jalgpalliväljak, kummikattega 

jooksurada, kaugushüppe- ja heitesektorid, kuid staadion ise vajab rekonstrueerimist. Lisaks on 

vajalik investeerida tribüünidesse.   

Staadioni kõrval on universaalne pallimänguplats. Uuendatud on korvpalliväljaku asfaltpind ning 

samasse on ehitatud ka rulaväljak. Platsil võimalik mängida korvpalli, sõita rula, rulluiskude ja 

BMX ratastega. Samuti on rulaväljak hea koht sportlike väliürituste korraldamiseks. Rahuldavad 

spordiplatsid on olemas ka Vohnja, Salda, Pariisi, Kihlevere külades ning Hulja alevikus. 

Kadrina vallas on kaks arvestatavat tervisespordiradadega piirkonda. Üks asub Neeruti 

maastikukaitsealal ja teine Viitna maastikukaitsealal. Rajad on korrastatud ja märgistatud. 

Tervisespordiradadel korraldatakse mitmeid jooksu-, orienteerumis- ja suusavõistlusi. Lisaks on 

Kadrina vald loonud lisavõimalusi Kadrina-Hulja kergliiklustee ning Kadrina paisjärve ümber 
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paikneva kõnniraja näol. Kadrina paisjärve äärset ala on planeeritud korrastada ning rajada 

juurde uusi vaba aja veetmise võimalusi ning ka virgestusalasid tervisesportlastele.  

Talveperioodil kasutatakse Pariisi puhkekeskuse valgustatud suusaradasid. Pariisi puhkekeskuse 

territooriumil asub ka valgustatud 18-rajaline disc-golfi rada. 

Viitna maastikukaitsealal on RMK õpperada. Ring ümber Pikkjärve on 2,5 km ja pikem ring  

kuni Nabudi järveni on 7 km. Maastikukaitsealal paiknevad ka suusarajad, mida saab vabal ajal 

kasutada tervisespordiradadena. Kasutajad on Kadrina valla  lähiküladest, puhkajad ja elanikud 

Vihula valla Sakussaare külast. Viitna maastikukaitseala kandis elab  sportlikke lastega peresid, 

lapsi ja noori ning tervisest hoolivaid eakaid inimesi. 

Loobu jõe äärde on vallavalitsus andnud MTÜ Kadrina Saunaklubile arendada ja hooldada 

tervise- ja suusaraja, mis on valgustatud ning talvisel ajal varustatud lumekahuritega. 

Seoses valla külaliikumise elavnemisega on hakatud taas korraldama rohkem sportlik-kultuurilisi 

üritusi. Inimeste teadlikkus tervisespordi vajalikkusest kasvab ning seoses sellega osavõtt 

sportlikest üritustest suureneb.  

Kadrina valla laste sporditegevuse organiseerimisega tegeleb peamiselt Spordiklubi Kadrina, 

kuid lisaks tegutsevad veel Huviklubi Nelson, Spordiklubi Aaspere. Kadrina valla noored 

osalevad veel ka Rakvere Spordikooli, SK Tarvas, SK Vike, SK Rivaal, Virumaa Pallimängude 

Kooli, MTÜ Wiru Swim, MTÜ Männikumägi, SK Rakke, Virumaa OK, Tamsalu Suusaklubi, 

SK Tugev Tahe, SK Viru Judo tegevuses. Regulaarselt  (2-3 korda nädalas) osaleb treeningutel 

250 noort. 

Täiskasvanute sporditegemise valdkonnas väärivad märkimist Kadrina ja Hulja 

korvpallivõistkond, Kadrina võrkpallivõistkond, Kadrina saalihoki võistkond, naiste 

aeroobikaringid. Lisaks harrastatakse veel jalgrattasporti, orienteerumist, mälumängu, 

suusatamist ja koroonat. 

Uue spordi ja vabaaja harrastusena on Kadrinas võimalik tegeleda golfiga, mille tarvis on MTÜ 

Kadrina EPT muretsenud spordikeskusesse golfisimulaatori. Kadrina EPT liikmete eesmärk on 

golfimängu populariseerimine erinevate vanusegruppide hulgas. 

Eraalgatusena planeeritakse Mäo külla rajada rahvusvahelisel tipptasemel jalgpallikeskus, 

Keskuses saavad olema kaks kunstmuruväljakut, tavaline jalgpalliväljak ja mitmeotstarbeline 

treeninguhall, kus saaks mängida jalgpalli, aga ka korvpalli või tennist, võõrastemaja ning 

meditsiinikeskus. 

 

2.5.4. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

Kadrina vallas töötab seisuga 1. jaanuar 2016 kaks sotsiaalalaspetsialisti, kolm perearsti, 

hambaarstid, viis pereõde, kooliõde ning tegutseb apteek.  

OÜ Kadrina Hooldekodu on üldtüüpi munitsipaalhooldekodu. Hoolduskohti on kuni 50 

kliendile. Pakutakse ööpäevaringset hooldusteenust eakatele ja puuetega inimestele. 

Teenindatakse ka naabervaldade eakaid vabade hoolduskohtade olemasolul. Hooldekodus 

pakutakse ööpäevaringset hooldusteenust klientide toimetulekust lähtuvalt koostatud 

hooldusplaanide alusel. Kord aastas uuritakse klientide hooldusteenusega rahulolu. Hooldekodus 

toimib meeskonnatöö ja individuaalse juhendamise printsiip. Hooldekodus töötab ka hooldusõde, 

kes on meditsiiniõe haridusega töötaja. Tema jagab klientidele arstide poolt koordineeritud 

ravimid ning teeb koostööd perearstide ja eriarstidega, tagamaks hooldekodu klientidele 

meditsiiniteenuse organiseerimise. Hooldusõe töötasu ei tule Haigekassast, vaid on osa 

hooldustasust. 
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Avahooldusteenust osutab MTÜ Kadrina Päevakeskus. Päevakeskuses töötab perenaine ja 

avahooldustöötaja. Päevakeskusel on leping Kadrina Vallavalitsusega majutuseta 

sotsiaaltööteenuste osutamiseks Kadrina valla eakatele ja puudega inimestele. 2010. aasta 

maikuust tegutsetakse renoveeritud ruumides Rakvere tee 14. MTÜ Kadrina Päevakeskus on 

avahooldust (päeva- ja koduhooldust) koordineerivaks ja korraldavaks keskuseks Kadrina vallas. 

Esmatasandi meditsiinilist teenindamist osutab Kadrina vallas OÜ Kadrina Tervisekeskus. 

Tervisekeskuses töötab 15 inimest, neist kolm perearsti. Perearstide nimistutes on 1. juuni 2016 

seisuga kokku 5069 isikut, kellest 4701 isikut on kindlustatud. Perearstide nimistutes on 

patsiente ka naaberomavalitsustest: Tapa vallast, Vihula vallast, Haljala vallast, Tamsalu vallast, 

Rakvere vallast ja Rakvere linnast.  

Tervisekeskus omab perearsti tööks nõuetekohaseid ruume, sisustust ja instrumentaariumi, kuid 

pikemas perspektiivis olemasolevad ruumid ei toeta esmatasandi tervisekeskuse teenuste 

laiendamist või paindlikku arendust. Tervisekeskuse ruumid kuuluvad OÜ-le Kadrina 

Tervisekeskus. Kohapeal töötab laboratoorium ja on võimalik teha elektriravi protseduure. 

Osutatakse koduõe teenust. Töötab kaasaegne hambaravi kabinet. Tervisekeskus ja 

hambaravikabinet osutavad lepinguliselt haigekassaga koolimeditsiiniteenust ja tegelevad 

stomatoloogilise ennetuslikku tegevusega Kadrina Keskkoolis ja Vohnja Lasteaed-Algkoolis. 

Kadrina vald on MTÜ Rakvere Haigla liige, millele kuulub AS Rakvere Haigla. 

Vallas ei tegeleta järjepidevalt ja plaanipäraselt elanike tervist edendava tööga. Elanike 

teadlikkuse ja tervise parandamise huvides on tarvis kavandada vastav tegevus koostöös avaliku, 

era- ja kolmanda sektoriga. Tegevuse olulisteks osadeks on alkoholismi, suitsetamise, 

narkomaania ja HIV-viiruse leviku ennetamine ning tervistavate eluviiside propageerimine ja 

selleks vastavate ürituste korraldamine. 

2017. aastal makstavad omavalitsuse toetused on järgmised:  

• täiendavad sotsiaaltoetused (ravimite, abivahendite, kütte ostmiseks)  

• laste õppetoetus 

• sünnitoetus  

• matusetoetus 

• hooldajatoetus 

2017. aastal korraldatavad sotsiaalteenused on järgmised: 

• koduteenus 

• sotsiaaltransporditeenus  

• eluruumi tagamine  

• väljapool kodu osutatav üldhooldusteenus  

• tugiisikuteenus 

• võlanõustamiteenus 

• varjupaigateenus 

• turvakoduteenus 

• isikliku abistaja teenus  

• vältimatu sotsiaalabi 

 

Ülevaade toimetulekutoetuse saajatest 

Töötute arvu kasv on oluliselt suurendanud toimetulekutoetuse saajate arvu. 

Tabel 5: Ülevaade toimetulekutoetuse saajatest 

Aasta Summa Rahuldatud taotlused Perekondade arv 
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Aasta Summa Rahuldatud taotlused Perekondade arv 

2015 97 825 559 84 

2014 1 280 683 738 99 

2013 105 027,15 671 68 

2012 91 721,65 596 67 

2011 108 660 734 120 

2010 1 332 123 636 - 

2009 699 487 353 69 

2008 194 880 143 32 

2007 286 275 265 36 

2006 411 742 345 59 

2005 641 689 592 92 

2004 727 143 814 115 

2003 1 055 100 1 117 168 

2002 1 004 744 1 294 211 

 

Ülevaade töötutest 

Koostöös Eesti Töötukassa Lääne-Viru osakonnaga on tööturu meetmete kaudu tegeldud valla 

töötute ettevalmistamisega tööturule sisenemiseks ja tööga hõivatuse suurendamiseks. 

Meetmeteks on kasutatud töötute suunamist koolitustele, tööharjutustele, tööpraktikatele, 

avalikele töödele. 

Tabel 6: Ülevaade töötutest 

Aasta Töötute arv 

2015 85 

2014 76 

2013 88 

2012 132 

2011 133 

2010 201 

2009 265 

2008 36 

2007 37 

2006 39 

2005 62 

2004 88 

2003 119 

2002 123 

 

Kadrina vald osaleb Lääne-Viru maakonnas rakendatud projektis „Erivajadustega inimeste 

tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“, mille raames osutatakse kodu- ja tugiisikuteenust, 

sest toetades koduses keskkonnas erivajadusega inimest on võimalik saavutada tulemusi 

suundumaks neil või lähedastel väljaspool kodu avatud tööturule või tööturuteenustele. 

Teenustega soovitakse toetada erivajadustega eakate lähedasi, vähendades nende 

hoolduskoormust ning luues neile võimalusi asuda tööturule.  

Projekti raames luuakse  maakonda 15 tugitöötaja ametikohta, toetamaks erivajadusega inimesi 

ning suurendamaks teenuste kättesaadavust.  Projekti periood on 01.03.2017–28.02.2019. 

Kadrina vallas jätkub erivajadustega tööealistele isikutele või eakale isikule kodu- ja/või 

tugiisikuteenuse osutamine nende koduses keskkonnas ka peale projekti perioodi lõppemist. 
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Turvalisus 

Kadrina valda teenindab Ida Politseiprefektuuri Rakvere politseijaoskond ja Ida-Eesti 

Päästekeskuse Lääne-Virumaa päästeosakond. Kadrinas kohapeal toimub iga kuu teise nädala 

teisipäeval piirkonna politseiniku vastuvõtt. 

Kadrinas tegutseb ka vabatahtlik päästekomando. Valla allasutusena on moodustatud Kadrina 

Valla Päästeteenistus. Päästekomandol on kasutada valveruumid, paakauto ning elementaarsem 

päästevarustus, mille kaasajastamisega tegeldakse vastavalt võimalustele. 2017. aastal osteti 

lisaks olemasolevale paakautole teine paakauto, et tõsta päästekomando võimekust. 

Vajadus on kogu valla territooriumi olulisematesse kohtadesse juurde rajada tuletõrje 

veevõtukohtasid. 

 

Noorsootöö 

Noorte sisuka vaba aja veetmise ja tervistava puhkuse raames toimuvad vallas suvised 

töölaagrid, spordilaagrid (võrkpall, ujumine, kergejõustik jne), tantsulaagrid, kunstilaagrid, 

EELK Kadrina Katariina Koguduse korraldusel kristlik laager. Sageli korraldatakse ühiskülastusi 

erinevatesse Eesti teatritesse ja   teistesse noortele huvi pakkuvatesse kohtadesse (veekeskused, 

muuseumid, kinod, jäähallid jms). 

Kadrina valla territooriumil Neeruti maastikukaitsealal asub Pariisi puhkeküla, kus korraldatakse 

samuti lastelaagreid. Pariisi laager töötab alates 1997. aastast. Tavaks on saanud temaatiliste 

õppelaagrite korraldamine. Nii on moodustatud eraldi rühmad loodushuvilistele ja 

spordikalduvustega lastele. Üks rühm on alati inglise keele ja arvutikallakuga ja üks 

ratsutamisrühm. 

Vähekindlustatud perede lastele kompenseeritakse valla poolt laagrituusikuid. Erinoorsootöö 

raames tegelevad iga päev koostöös lastekaitsespetsialist, psühholoog, sotsiaalpedagoogid, 

logopeedid. 

2013. aastal alustas oma tegevusega Kadrina Huvi- ja Noortekeskus, mis on igati õigustanud 

sihtgrupi ootusi ning arendab välja noortetegevust vallas. Noortekeskus asub Kadrina 

Huvikeskuse ruumides ning on avatud kolmel päeval nädalas. 

2017. aastal kinnitas Kadrina vallavalitsus Kadrina valla 2017. aasta huvihariduse ja 

huvitegevuse kava, milles on toodud tegevuskava aastateks 2017 ja 2018. Riik hakkas 

huviharidust ja –tegevust täiendavalt toetama 2017. aasta septembrist ning riigi 

eelarvestrateegias aastateks 2017-2020 on selleks 2017. aastal ette nähtud 6 miljonit ja alates 

2018. aastast 15 miljonit eurot aastas. Kadrina vallale on 2017. aastal erinevate indikaatorite 

põhjal arvestatud täiendavaks toetuseks 48 108 eurot. 

 

2.6. Maakasutuse struktuur, ruumiline areng 

Kadrina valla pindala on 353,92 km². Kadrina aleviku pindala on 2,3 km². Hulja aleviku pindala 

on 1,2 km². Riigimaad (11 708,70 ha) moodustavad ligikaudu 33% valla üldpindalast. 

Munitsipaalomandis on 244 ha ehk 1% ning eraomandis on kokku 24 712,5 ha ehk 70%.  

Maakasutuse jaotus on vaadeldav joonisel 7. 
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Joonis 7: Maareformi käigus moodustatud katastriüksused Kadrina vallas hektarites seisuga 

30.06.2017 

 

Allikas: Maakatastri statistika, www.maaamet.ee 

2017. aasta juuni seisuga on valla omandis (munitsipaalomandis) 163 kinnisasja ja 22 

korteriomandit.  

2016. aastal anti välja ehituslube 28 ja kasutuslube 9. 

 

2.7. Elukeskkond 

Teed ja tänavad 

Teedel ja tänavatel kasvab liiklusintensiivsus pidevalt, mis on seotud autode hulga kiire kasvuga. 

Oluline osa ettevõtluse ja elulistest vajadustest korraldatakse autodega. Valla territoorium on 

suhteliselt hästi teedevõrguga kaetud ning on piisava tihedusega. 

Kadrina valda läbivad riigimaanteed, suuremad neist on Tallinn-Narva ja Pärnu-Rakvere-

Sõmeru. 

Teede ja tänavate võrk on Kadrina vallas välja arendatud. Kohalike teede registris on teid 120,84 

km. Mustkatte all on 16,57 km (13%). Tänavaid (Kadrina ja Hulja alevikud) on kokku 20,28 km, 

sellest 17,88 km on mustkattega (s.o 88,2%). Erateedena on arvele võetud 104,14 km, 

metsateede registris on 56,63 km. Vallal on 5 silda ja 136 truupi. 

Praeguseks on osa asfaltteedest amortiseerunud. Lähiaastatel suureneb see hulk veelgi, kui ei 

suurene oluliselt teeremondile suunatud vahendite osakaal. Kruusateed on osaliselt rahuldavas, 

osaliselt mitterahuldavas seisukorras. Kruusateedel ja tänavatel on teostatud tolmutõrjet. Talviti 

teostatakse kohalikel teedel lumetõrjet ja libedusetõrjet.  

 

Soojamajandus 

10 294,40; 29%

244; 
1%

9 157,80; 26%

215; 1%

2 283,00; 6%

1 348,00; 
4%

11 708,70; 33%

Riigi omandisse jäetud maa

Munitsipaalomandisse antud maa

Ostueesõigusega erastatav maa

Enampakkumisega erastatav maa

Vaba põllumaj. maa erast.

Vaba metsamaa erast.

Tagastatud maa
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Kadrina valla energiapoliitika peamiseks eesmärgiks on tagada pidev energiavarustus, 

keskkonnamõju vähendamine ja energia põhjendatud hind. Kaugküttel ja kaugkütte ettevõtetel 

on oluline roll nende eesmärkide saavutamisel. 

Kadrina valla soojusenergia arengukava üldised eesmärgid 2013-2020 näevad ette järgmisi 

samme: 

1. Valla soojustarbijate pideva ja kvaliteetse soojusenergiaga varustamise tagamine 

pikaajalises perspektiivis. 

2. Soojusenergia tootmise muutmise katlamajades võimalikult efektiivseks nii majanduse, 

keskkonnakaitse, kui ka töökindluse seisukohalt. 

3. Energiasäästu meetmete rakendamise soodustamine energia tarbimisel. 

Kadrina alevi soojusvarustussüsteemi arengueesmärgid näevad ette kütmist olemasolevast 

katlamajast. Samas tuleb puiduhakke baasil energia tootmist muuta efektiivsemaks ja tagada 

keskkonnanõuete täitmine. Arengukavast lähtuvalt tuleks jätkata soojustorustike 

renoveerimisega ja samaaegselt rakendada korterelamutes ja munitsipaalhoonetes energiasäästu 

programme. Kadrina vallas asuvad tsentraalkatlamajad (Kadrinas ja Huljal) vajavad lähiaastatel 

oluliselt suuremaid investeeringuid trasside renoveerimiseks ja katelde efektiivsuse 

suurendamiseks kui varasemal perioodil. 

Lähiaastatel tuleb  Hulja alevikus Tõnismäe majade piirkonnas asuv katlamaja renoveerida. 

Samas on vajalik renoveerida kaasaegseks soojatrassid. 

Oluline on strateegiliste investeeringute kaasamine järgnevate aastate investeeringute 

elluviimiseks. 

 

Kaugküttesüsteemid 

Vallas on tsentraalse soojusega varustatud kaks asulat – Kadrina alevik ja osaliselt Hulja alevik.  

1) Kadrina aleviku köetav kogukubatuur on 272 889 m³. Aastane soojatarbimine on 9 304 MWh. 

Tsentraalne soojaveevarustus puudub. Soojaettevõtjaks on Kadrina alevikus AS Kadrina Soojus. 

Tarbijate jaotus tüübi järgi, soojustarbimised ja tehnilised andmed on toodud tabelis. 

Tabel 7: AS Kadrina Soojus kliendibaas 

Tarbija Hoone kasulik 

pindala (m²) 

Hoone maht (m³) Aastane soojus 

tarbimine, tegelik 3 aasta 

keskmine (MWh/aastas) 

SA Kadrina 

Spordikeskus+vallamaja* 

6476 27889 1328 

Lasteaed Sipsik* 2570 9615 270 

Huvikeskus * 996 5089 473 

Keskkool (õppehoone)* 10943 49639 1134 

TÜ Järva Tarbijate Ühistu 900 3000 107 

Lasteaia 3 elamu* 1041 4097 160 

KÜ Pargi 20 1227 4905 170 

KÜ Pargi 22 1396 4905 164 

Pargi 24 elamu* 1506 6007 190 

Pargi 26 elamu* 1494 6007 182 

Nooruse 2 elamu* 894 3552 155 

Nooruse 4 elamu* 887 3552 171 

Nooruse 6 elamu* 1225 4860 212 
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Tarbija Hoone kasulik 

pindala (m²) 

Hoone maht (m³) Aastane soojus 

tarbimine, tegelik 3 aasta 

keskmine (MWh/aastas) 

Nooruse 8 elamu* 1238 4860 188 

Nooruse 1 elamu 415 2015 81 

Nooruse 3 elamu 415 2037 79 

Nooruse 5  elamu 412 1997 75 

Nooruse 7 elamu 600 2470 118 

Tehnika 11 elamu 781 3157 142 

Tehnika 9 elamu* 859 3453 157 

Tehnika 7 elamu* 882 3453 170 

Rakvere tee 1 elamu* 5616 24272 867 

Rakvere tee 3a KÜ elamu 3214 13507 499 

Rakvere tee 3b KÜ elamu 2680 11268 405 

Rakvere tee 5 elamu* 1726 6466 200 

Rakvere tee 7 elamu*Niine KÜ 1732 6466 226 

Rakvere tee 8 elamu 312 1456 67 

Rakvere tee 9 KÜ elamu 1171 4701 162 

Tehnika  1 elamu* 509 2195 100 

Rakvere tee 10 elamu 179 794 16 

Kalevipoja 1 elamu* 1294 4900 162 

Kalevipoja 3 elamu* 1503 5449 207 

Kalevipoja 5 elamu* 1503 5449 211 

Kalevipoja 8 elamu* 1522 5449 249 

Kalevipoja 10 KÜ elamu 1533 5449 207 

KOKKU, 

Sh OÜ Kadrina Kommunaal 

Sh munitsipaalhooned 

Sh muud 

61 651 

28 545 

20 985 

12 121 

254 380 

119862 

92232 

42 286 

9304 

4159 

3205 

1940 

* Ehitisele on teostatud energiaaudit, termoülevaatus ning ehitise ekspertiis 

2) Hulja alevikus varustab soojusega KÜ Tõnismäe. Köetav kubatuur on 34 900 m³. Aastane 

toodetav soojakogus on 3 600 MWh. Kütteks kasutatakse halupuid. 

Tabel 8: KÜ Tõnismäe kliendibaas 

Tarbija Hoone 

kasulik 

pindala 

(m²) 

Hoone 

maht (m³) 

Aastane soojuse 

tarbimine 

(MWh/aasta) 

Arvestuslik soojus 

koormus (kW) 

Aastane soojus 

tarbimine, tegelik 3 

aasta keskmine 

(MWh/aastas) 

Hulja lasteaed 1670 7065 554 142 286 

Tõnismäe 16 1564 6131 498 123 273 

Tõnismäe 19 1556 5497 443 110 282 

Tõnismäe 20 847 3249 249 65 128 

Tõnismäe 22 847 3275 249 66 118 

Tõnismäe 21 901 3761 304 75 127 

Tõnismäe 23 1400 5922 471 118 165 

Kokku 8755 34900 2768 699 1380 

 

Lokaalküte. Objektid, kus kasutatakse lokaalkatlamaja, on järgmised: 

• Kihlevere korterelamud  

• Kadrina raamatukogu 

• Viitna korterelamud 

• TB Works OÜ 
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• Vohnja Lasteaed-Algkool 

• Aru Grupp AS 

• AS Reideni Plaat 

• Haka Plast OÜ 

• OÜ Temper 

• KÜ Tapa tee 10 (Kadrina) 

• KÜ Soo (Hulja) 

• Flexa Eesti AS 

Eramajasid köetakse põhiliselt küttepuudega. 

 

Veevarustus ja kanalisatsioon 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuseid osutab Kadrina valla elanikele ja valla territooriumil 

asuvatele ettevõtetele AS Kadrina Soojus. Ettevõte on 100% valla omanduses. AS Kadrina 

Soojus põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine ja tarbijatele müümine. Teiseks oluliseks 

tegevusalaks on veevarustus- ja heitvee ärajuhtimise teenuste osutamine. Veemajanduse 

tegevuspiirkonnaks on Kadrina ja Hulja alevik, Kihlevere, Viitna, Vohnja, Salda, Ridaküla ja 

Neeruti külad. 

 

Veevarustus 

Kadrina alevikus  on 7 puurkaevu, millest kolm puurkaevu on rekonstrueeritud ja neli on 

reservis. Puurkaevude omanikuks on AS Kadrina Soojus. Rekonstrueeritud on puurkaevud, mis 

kasutavad Ordoviitsium-kambriumi veekihti. Puurkaevude  juurde on rajatud veetöötlusjaamad. 

Salda külas on üks puurkaev, mis kuulub AS-le Kadrina Soojus. Puurkaev ja veetorustikud on 

rekonstrueeritud ning veetöötlusjaam rajatud 2009. aastal.  

Neeruti külas rajati 2010. aastal uus  puurkaev, mis kuulub AS-le Kadrina Soojus. Rajatud on 

veetöötlusjaam ja veetorustikud rekonstrueeritud. 

Ridakülas ja Leikude külades on puurkaevud rekonstrueeritud ning rajatud veetöötlusjaamad, 

kuid Kiku külas tuleb puurkaev rekonstrueerida ja uus veetöötlusjaam rajada lähiaastatel, et  

tagada tarbijatele nõuetekohane veekvaliteet. Rekonstrueerida tuleb ka veetorustikud. 

Kadrina valla veemajandusprojekti raames rekonstrueeriti veetorustikud Viitna, Kihlevere, 

Vohnja külades ning Hulja alevikus 2014. aastal. 

Undla külas asuv puurkaev kuulub Undla Hooldekodule. Puurkaevu vees on probleeme üldraua 

suure sisaldusega ja piiripealne on ka fluoriidisisaldus vees. Udriku külas asuv puurkaev kuulub 

Udriku mõisa omanikule. Puurkaevus on probleeme üldraua suure sisaldusega vees. 

 

Tööstuse ja suurfarmide puurkaevud 

Suurfarmidel on endal olemas puurkaevud vajamineva vee tarbimiseks. 

Tööstusettevõtted saavad vee ühisveevärgist. 

 

Reoveesüsteemid 

Ühiskanalisatsioon on olemas Hulja ja Kadrina alevikes, Viitna, Vohnja, Salda, Kiku, Ridaküla 

ja Kihlevere külades.  
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Kadrina aleviku reoveepuhasti rekonstrueeriti 2012. aastal. 

Kadrina valla veemajandusprojekti raames on rekonstrueeritud Viitna, Kihlevere ja Vohnja  

külades reoveepuhastid. 

Hulja alevikus rajati 2013. aastal uus reoveepuhasti. 

Ridakülas on 2008. aastal ja Salda külas 2009. aastal reoveepuhasti ja torustikud 

rekonstrueeritud. 

Kiku külas ühe korrusmaja reovesi imbub pinnasesse äravoolutorust. 

 

Kogumiskaevud 

Suurfarmid, eramajad kasutavad lokaalseid kogumiskaevusid. Kogumiskaevusid tühjendab OÜ 

Kadrina Kommunaal, kellel on purgimisluba. Kogumiskaevude lekkekindlust ei ole uuritud. 

 

Sadevete kanalisatsioon 

Sadevete kanalisatsioon on ainult Kadrina alevikus osaliselt olemas, seda põhiliselt Raua tänava 

territooriumil, kus on palju asfalteeritud platse. Sadevete kanalisatsioon lõpeb settebasseiniga, 

kuhu suubub ka katlamaja territooriumilt kogutud sadevesi. 

Kadrina aleviku põhjaosasse (kortermajade piirkonda) ja Aasa tänava piirkonda on pikaajalises 

kavas sadevete kanalisatsiooni rajamine.  

 

Elamu- ja kommunaalmajandus, heakord 

Kadrina valla korterelamute elamufond koosneb ca 1140 korteriomandist kokku on elamispinda 

ca 78 000 m². Suurem osa korterelamutest asub Kadrina alevikus, 32 korterelamut ja 734 

korteriomandit ehk ligi 64% kõigist korteriomanditest. Järgnevad Hulja alevik 178 

korteriomandit ehk 16% üldarvust, Kihlevere küla 76 korteriomandit ehk 6%, Vohnja küla 52 

korteriomandit ehk ca 4% ning teistes tiheasutusega piirkondades on 100 korteriomandit ehk ca 

9% korteriomandite üldarvust. Võttes arvesse, et igas korteris elab üks leibkond (valla keskmine 

leibkonna suurus on 2,4 inimest) elab kortermajades ca 2750 inimest ehk teisisõnu iga teine 

vallakodanik. Kõige suurem on korterelamutes elavate inimeste osakaal Viitna külas 78% (70 

inimest), järgnevad Kadrina alevik 72% (1776 inimest), Hulja alevik 69% (395 inimest), Vohnja 

küla 65% (100 inimest) ja Salda küla 50% (75 inimest). 

Suurem osa elamufondist asub korterelamutes, mille ehitusaasta jääb 1950-1990. a vahele, seega 

pea kõik korterelamud on vanem kui 20 aastat või siis kohe saamas (kõige uuemad korterelamud 

on ehitatud 1989. aastal) ning vajavad osalist remonti või põhjalikku rekonstrueerimist. 

Vallas olevate korterelamute loendit saab vaadelda arengukava lisas 4.  

 

Üldkasutatava maa sihtotstarbega maad on 84,35 ha.  

Erikasutusega haljasalasid on: 

- haridusasutuste juures (koolid, lasteaiad) – 18,52 ha; 

- tervishoiuasutuste juures (sh ka sotsiaalhoolekandeasutused, saun) – 3,58 ha; 

- kultuuri- ja spordiasutuste juures – 11,21 ha. 
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Korruselamute vahel olevate alade kujundamisel ja planeerimisel arvestatakse elanike soove 

ning laste vajadusi vaba aja veetmiseks. Projektide ettevalmistamisel ja elluviimisel teeb vald 

koostööd kõigisse asjasse puutuvate osapooltega. Toimub eskiislahenduste koostamine, 

arutelude korraldamine ja nende kooskõlastamine. 

 

Maastikupilti kahjustava lagunenud ning kasutusest välja langenud hooned ja rajatised 

Kadrina vallas on mitmeid maastikupilti kahjustava lagunenud ja kasutusest välja langenud 

põllumajandus-, tööstus- või militaarehitisi, mis tuleks lammutada. 

Lisaks põllumajandus-, tööstus- või militaarehitistele on vallas ka mitmeid korruselamuid, mida 

enam ei kasutata ning lagunevad. 

Eelpool nimetatud ehitised on ohuks keskkonnale ning ka elanikkonnale. Kasutusest välja 

langenud ja lagunevad ehitised pakuvad huvi noortele vaba aja veetmise kohana, kuid 

varisemisohu tõttu ohustavad nende elu ja tervist. 

 

Keskkond 

Kaitsealad, kaitseliselt olulised objektid, loodusressurss 

Kadrina valla territooriumil on 5 kaitseala, 8 parki, 5 kaitstavat looduse üksikobjekti, 3 

NATURA 2000 hoiuala, 73 vääriselupaika 29 liigiga, nendest 7 liiki kuuluvad II 

kaitsekategooriasse. Arvukaim on kaunis kuldking. III kategooria liikidest on arvukaim soo-

neiuvaip, mille suurim kasvuala asub Ama soos ca 23 hektaril. Soostunud aladel kasvab ohtralt 

ka halli käppa, harilikku käoraamatut ja vööt-sõrmkäppa. 

Kaitsealad 

Lahemaa Rahvuspargist jääb Kadrina valla piiresse Valgejõe-Laukasoo sihtkaitsevöönd, mis 

jääb Tallinn-Narva maanteest põhjapoole. Rahvuspark loodi looduse- ja kultuuripärandi 

säilitamiseks. 

Ohepalu looduskaitseala jääb osaliselt Kadrina valda ja on moodustatud Lahemaa Rahvuspargi 

endise lõunaosa ja Tapa käpaliste kaitseala baasil, mis jääb eemale kultuurmaastikest ja tööstuse 

saastavast toimest. Looduskaitseala ülesandeks on loodusmetsade, inimpuutumatute soode ja 

rabade, kaitsealuste liikide elupaikade ning Tapa-Pikassaare ja Ohepalu-Viitna oosistu kaitse. 

Ohepalu looduskaitseala on viimane loodusmaastikuala enne Lääne-Virumaa ja Põhja-Järvamaa 

kultuurmaastikke, moodustades nn. “ökoloogilise koridori” Kõrvemaa ja Lahemaa vahel. 

Kaitseala eesmärgiks on metsa- ja rabaelustiku ning pinnavormide (oosid) säilimine ja kaitse. 

Viitna maastikukaitseala pindala on 312 ha ja kaitse eesmärgiks on Viitna järvede ja neid 

ümbritseva maastiku (oosid, mõhnad) säilitamine, kaitsmine ja tutvustamine. Oose ümbritsevad 

mõhnad ja nendevahelistes termokarstilistes nõgudes asuvad järved (Viitna Väikejärv ehk 

Linajärv, Viitna Suurjärv ehk Pikkjärv ja Nabudi järv). Viitna Pikkjärves kasvab haruldastest 

taimedest vesilobeelia ja järv-lahnarohi, mõlemad on ka kaitse all. 

Neeruti maastikukaitseala pindalaga 1271 ha on moodustatud Pandivere kõrgustiku põhjaosa 

kõige silmapaistvamate pinnavormide nn Neeruti ehk Karuaugu mägede, siinsete järvede, 

väikesoode ja metsade kaitseks. Neeruti mägedel on oluline ajalooline ja kultuurilooline tähtsus. 

Linna- ja Sadulamäge peetakse muinaslinnakuteks. Seljakute vahelises orus paiknes Neeruti 

Kahejärv, mis nüüdseks koosneb kahest täielikult eraldunud järvest, Ees- ja Tagajärvest. Neeruti 
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mägede unikaalsus seisnebki ooside asetuses (kuni neli seljakut kõrvuti). Neeruti 

jääajamoodustiste ahelik koosneb ühelt poolt kitsaharjalistest rööpsetest oosidest ja neid 

omavahel eraldavatest pikkadest sügavatest orgudest. Mägede kõrgus ulatub kuni 126 meetrit üle 

merepinna.  

Kallukse maastikukaitseala pindalaga 231 ha on rajatud Loobu jõe ürgorus asunud 

aluspõhjalisele saarkõrgendikule settinud servamoodustiste kaitseks. Pinnamaterjaliks on kruus 

ja moreen. Kõrgem absoluutne kõrgus on 113 meetrit. Küngaste laed ja järsemad nõlvad on 

kaetud metsaga, mis moodustavad kaitseala kogupindalast umbes 20%. Maastiku üldilme 

säilitamiseks on keelatud lageraie. Kallukse lõunapoolses osas paikneb suur rändrahn, Lodikivi 

ehk Linda-Neitsi kivi. 

Kaitsealused pargid 

 Arbavere mõisa park 

 Jõepere pargi põlispuud 

 Kolu mõisa park 

 Loobu mõisa park 

 Neeruti mõisa park 

 Udriku mõisa park ja Kabelimägi 

 Undla mõisa park  

 Vohnja mõisa park 

Kaitstavad looduse üksikobjektid 

 Viitna kadakas  

 Kallukse mänd 

 Kolu allikad  

 Linda-Neitsi ehk Lodikivi  

 Jõepere vesiallikad 

 

Natura 2000 ala on Loobu jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 

92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas 

nimetatud liikide – jõesilmu, hariliku hingi, lõhe, paksuseinalise jõekarbi ja rohe-vesihobu 

elupaikade kaitse. 

Kaitsealad on üldiselt heas seisukorras ja tähistatud kaitseala tutvustavate infotahvlitega.  

Tähistatud looduseõpperadadel saab tutvuda Viitna ja Neeruti maastikukaitsealadega. 

Viitna maastikukaitsealal on tähistatud puudele värvidega 7 km pikkune õpperada, mis tutvustab 

järvi ning oose ja mõhnu. Rajal saab tutvuda Viitna Linajärve, Pikkjärve ja Nabudi järvega ning 

neid ümbritseva loodusega. Vaatluspunktid on botaanilised, geobotaanilised, limnoloogilised, 

oritoloogilisd ja metsanduslikud. Suuremat kasutust leiab lühem rada  ümber Viitna Pikkjärve, 

mis kulgeb järve kallast mööda, kus peaaegu igal sammul avaneb maaliline vaade järvele. 

Neeruti maastikukaitsealal on  puudele märgistatud 14 km pikkune matkarada Kuresöödi-Pariisi-

Kuresöödi. Sellelt matkarajal on võimalikud lühemad variandid: 6,9 km või ümber Neeruti Ees- 

ja Tagajärve 3,3 km pikkune matkarada, mis on enam kasutatud. Sellel 3,3 km pikkusel 

matkarajal on võimalik peatuda 5 hooldatud puhke- ja lõkkeplatsil. 

Kallukse maastikukaitsealale on rajatud üks puhke- ja lõkkeplats, mis asub Lodikivi vahetus 

läheduses. Lodikivi juures on infotahvel Kallukse maastikukaitseala tutvustava infoga. 
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Ohepalu looduskaitsealal jääva Kõverjärve äärde on samuti rajatud puhke- ja lõkkekoht, mis on 

leidnud tihedat kasutamist. 

 

Veekaitse 

Kadrina vald jääb Harju ja Viru alamvesikonda ning valla lõunaosa ka Pandivere põhjavee 

alamvesikonda. Pandivere põhjavee alamvesikonna põhjaosa piir kattub Pandivere ja Adavere-

Põltsamaa nitraaditundliku ala piiriga, mis kulgeb Tapalt alates mööda Tallinn-Narva raudteed 

kuni Kadrina alevikuni ja siit edasi mööda Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt kuni valla piirini. Sellest 

piirist lõunapoole jäävad alad asuvad Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal, kus 

esineb hulgaliselt karstiväljasid ja põhjavee suhtes kaitsmata alasid. Inimtegevus selles 

piirkonnas on piiratud kaitse-eeskirjadega.  

Probleemiks on kasutusest välja jäänud puurkaevude ja geoloogiliste uuringute jaoks puuritud 

puuraugud, mille olemasolust ei olda üldiselt teadlikud (isegi hoone või krundi omanikud). 

Enamuses on need puurijate poolt jäetud tamponeerimata ja nende lahtiste puuraukude kaudu 

võib reostus sattuda põhjavette. 

 

Jäätmekäitlus 

Kadrina vallas toimub korraldatud olmejäätmevedu alates 01.05.2008. Ajavahemikul 01.05.2008 

kuni 30.04.2012 osutas jäätmeveoteenust konkursi korras valitud jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells 

AS. Alates 1. maist 2012 kuni 30. aprillini 2017 osutas jäätmevaldajatele olmejäätmete 

veoteenust  hankelepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused. Alates 1. maist 2017 kuni 30. 

aprillini 2022 osutab jäätmevaldajatele olmejäätmete veoteenust  hankelepingu alusel Ragn-Sells 

AS. 

Jäätmeseaduse § 69 lõige 1 kohaselt loetakse kõik jäätmevaldajad Kadrina vallas oma elu- või 

tegevuskohas automaatselt liitunuks korraldatud jäätmeveoga, mis tähendab, et isikul, kes omab 

valla territooriumil elu-, äri- või tootmisruume, puudub valik, kas korraldatud olmejäätmeveoga 

liituda või mitte. Jäätmeveo rakendamise kord kehtib alates 01.05.2017 (volikogu 30.11.2016 

määrus nr 78). Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri põhimäärus kehtib alates 18.04.2007 

(28.03.2007 määrus nr 43). Jäätmehoolduseeskiri on vastu võetud 30.11.2016, määrusega nr 77. 

Taaskasutavate jäätmete kogumiseks on avalikuks kasutamiseks paigaldatud konteinerid Kadrina 

ja Hulja alevikes, Orutaguse, Salda, Ridaküla, Vohnja ja Viitna külades. Taaskasutatavaid 

jäätmeid (paber, papp, plast,- klaas- ja metallpakend) samuti autorehve, elektri- ja 

elektroonikajäätmeid ning ohtlikke jäätmeid kogutakse ka Kadrina jäätmejaamas. 

Jäätmekäitluse parema korraldamise eesmärgil on Lääne-Viru maakonna omavalitsuste koostöö 

tulemusena valminud Lääne-Viru Jäätmekeskus Ussimäele, mille haldamiseks on moodustanud 

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus. Liikmete ühistegevuse kaudu on MTÜ Lääne-Viru 

Jäätmekeskus eesmärgiks jäätmekäitluse korraldamine, suunamine ja arendamine maakonnas, 

jäätmete sorteerimine ja taaskasutuse võimaluste suurendamine, jäätmete tekke vähendamine ja 

elanikkonna teadlikkuse suurendamine jäätmekäitluse valdkonnas.  

Üldiseks probleemiks on prügi ladustamine selleks mitteettenähtud kohtadesse (metsaalused, 

mahajäänud hoonete ümbrused, Tallinn-Narva mnt trassil asuvad prügikastid jne.)  

 

 

Välisõhk 
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Peamised välisõhu kvaliteeti mõjutavad saasteallikad vallas on transport ja hoonete kütmine. 

Väike- ja puitelamute piirkondades levivad peamiselt kütmisest tingitud saasteained. Vallas on 

mitu välisõhu saastajat, nendest olulisemad on Kadrina alevikus tegutsevad ettevõtted: Flexa 

Eesti AS, AS Plokk, AS Reideni Plaat.  

Välisõhu kaitsega seonduvad järgmised probleemid: 

• paiksete saasteallikate probleemide lahendamine nõuab palju aega ja rahalisi vahendeid; 

• vead planeerimisel ja asukohavalikul; 

• ettevõtted ületavad neile kehtestatud välisõhku paisatavate saasteainete heitkoguste 

piirväärtusi. 

Realistliku olukorra kaardistamiseks koostatakse välisõhu mürakaart ning sellest lähtuvalt müra 

vähendamise tegevuskava. 

 

2.8. Ettevõtlus ja tööhõive 

Kadrina valda registreeritud ettevõtete hulgas on kõige enam põllu- ja metsamajanduse 

valdkonda kuuluvad ettevõtted. Valla üldpildis on suurimad tööandjad siiski tööstusliku tootmise 

ettevõtted.  

Äriregistri andmetel on Kadrina valda, seisuga 01.01.2016, registreerinud 349 äriühingut ja 160 

füüsilisest isikust ettevõtjat. 

Joonis 8: Äriühingute ja FIE-de tegevusvaldkonnad Kadrina vallas seisuga 01.01.2016 

 

 

Tööstuslik tootmine paikneb Kadrinas, Huljal, vähem Vohnjas ja Kihleveres. Üksikuid 

väikeettevõtteid asub ka mujal külades. Tootmise paiknemine on seletatav logistiliselt sobivate 

kohtadega ja vastava tööjõu olemasoluga. Tööstuses on esikohal puitu ja metalli töötlevad 

ettevõtted. Kadrina vald on sekkunud ja sekkub ettevõtlusesse siis, kui seal toimuv ohustab 

loodust ja elukeskkonda. Ettevõtlus on paiknenud valdavalt olemasolevatesse tootmishoonetesse, 

kuid on ehitatud ka uusi tootmishooneid (Aru Grupp AS, TB Works OÜ, Pomemet OÜ). On 

olemas veel kasutamata tootmispindu (Undla külas, Ama külas, Kihleveres, Vohnjas jne). 

Põllumajanduslik tootmine on vallas pikaajaliste traditsioonidega. Talud ja elanike 

väikemajapidamised asuvad peaaegu kogu valla territooriumil. Intensiivsem maakasutus toimub 
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valla kesk- ja lõunaosas. Tootmine on teraviljakasvatuse, veise- ja seakasvatuse suunaline, kuid 

sõltub suuresti turu olemasolust ja tingimustest. Tootmist iseloomustab tootmisüksuste 

suurenemine, kus areneb kaasaegse tehnoloogia kasutamine, millega kaasneb tööjõu vajaduse 

vähenemine. Põllu- ja loomakasvatussaadusi ümbertöötlevaid ettevõtteid vallas ei ole. 

Puhkemajanduse võib siduda vallas eelkõige Viitna, Neeruti, Ohepalu ning ka teiste 

maastikuliste nn miljööväärtuslike piirkondadega. Selle valdkonna loomulikeks osadeks on ka 

kultuuri- ja ajaloomälestiste ning kultuuriasutuste ja spordirajatiste olemasolu. Oluline on teha 

turismi arendamisel koostööd naabervaldadega, eriti Vihula ja Kuusalu valdadega.  

Maaturismi ettevõtted on oma tegevuse suunanud eelkõige säästvale turismi arendamisele, mille 

põhimõtteks on olla keskkonnateadlik ja keskkonnahoidlik turismiteenuse pakkuja. 

Vastutustundliku ettevõtja teadliku tegutsemisega kaasneb nii loodusvarade säästev kasutamine 

ja sellest tulenev kulude kokkuhoid, kui ka töökeskkonna tervislikumaks muutumine. 

Teenindus- ja kaubandusvaldkondades on oluline, et esmavajalikud teenused oleksid 

kättesaadavad kõigile valla elanikele. Käesoleval ajal on teenuste olemasolu parem keskustes ja 

paremini kättesaadav nendes piirkondades, kus on paremad liiklusolud (sh ühistransport). 

Teeninduse ja kaubanduse arendamisse on vallal otseselt võimatu sekkuda. 

Kadrina ettevõtlusala paikneb kompaktselt 21,5 ha suurusel alal Kadrina aleviku kirde osas. 

Tegutsevatele ettevõtetele kuulub 7 kinnistut kogupindalaga 16,8 ha, 2 krunti (2,84 ha) on riigi 

omandis. Territooriumil on head juurdepääsu võimalused ning korralikud siseteed. Maa 

küsimused, kommunikatsioonidega liitumiste tingimused lepitakse ettevõtetega kokku 

projektipõhiselt. 

 

Ressursid: 

Elekter 1 200 kW 

Soojus 70 MW/ööpäevas 

Vesi 150 m³/ööpäevas 

Vaba heitvee ümbertöötlemise 

võimsus 

400 m³/ööpäevas 

 

Logistika: 

Tapa raudteesõlm 

(Venemaa, Läti) 

15 km 

Kunda sadam 35 km 

Loksa sadam 60 km 

Tallinn-Narva mnt ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt 

Tallinn 90 km 

Rakvere linn 15 km 

 

Ettevõtlusvaldkondadest on valda oodatud ettevõtted, kes tegutsevad: 

 puittooteid valmistavas tööstuses 

 klastriettevõtteid teenindavad ettevõtted (puiduklaster, metalliklaster) 

 tootmine peab olema keskkonnasõbralik 
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 tootmine ei tohiks olla tööjõumahukas. 

Kadrina ettevõtlusala loomisesse on kaasatud Kadrina vallavalitsus ja alal tegutsevad ettevõtted. 

Piirkonnal on tööstusliku tootmise ja logistikaga tegelemise pikaajalised traditsioonid. 

Puidutööstusest on esindatud Flexa Eesti AS (mööbel ja mööblidetailid), Aru Grupp AS (aknad, 

uksed, moodulmajad) ja OÜ Pixner (mööbel). Metallitööstusest on esindatud TB Works OÜ 

(erinevad keevitus- ja konstrueerimistööd) ja OÜ Inmet (metalli töötlemine). Ehitusmaterjalide 

tööstusest on esindatud AS Reideni Plaat (soojustusmaterjalid). Teenindavast tootmisest on 

esindatud autode hooldus- ja remonditöödega tegelev ettevõte, SA Kadrina Spordikeskus 

(rekreatsiooni- ja majutusteenus), OÜ Kadrina Kommunaal (elamuhaldus), AS Kadrina Soojus 

(sooja tootmine). Plastitööstus – HAKA Plast OÜ. 

 

2.9. Koostöö ja sõprussidemed 

Kadrina vallal on kolm sõpruspiirkonda – Janakkala vald Soomes, Mora vald Rootsis,  Trøgstadi 

vald Norras ja Kharagauli vald Gruusias. 

Janakkala vallaga Soomes sõlmiti koostööleping 26.11.1989 ning uuendati Kadrinas 21.03.1996 

ja Kolu mõisas 26.05.2012. Janakkala vallaga toimib kultuurikollektiivide (tantsijad ja lauljad) 

vahetused. 

Mora vallaga Rootsis sõlmiti koostööleping 04.05.1996. 1997. aasta jaanuaris-märtsis viidi Mora 

kommuuni töötajate poolt läbi Kadrina Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete 

koolitusprogramm Kadrinas ja Moras. Lisaks on teostatud Mora-Kadrina koostööprojekt 

keskkonna alal Loobu jõe puhastamiseks. 

Toimunud on ka koorifestival Kadrinas Janakkala ja Mora kooride osavõtul. 

Trøgstadi vallaga Norras sõlmiti koostööleping 24.01.1996. Trøgstadi puhkpilliorkester on 

osalenud koolinoorte laulu- ja tantsupeol Tallinnas ja Kadrina Valla jaanipäeva üritustel 1997 

juunis. 1998. aasta koostöös Trøgstadi kommuuniga pandi põhirõhk kooliõpilaste omavahelisele 

koostööle, näituste vahendamisele, keskkonnaprobleemidele ja turismi edendamisele. Lisaks 

tekkisid suhted ka Trøgstadi valla territooriumil asuva Eesti põllundust abistav organisatsiooniga 

Estland Aksjonen,  mis on  abistanud ka Kadrina valda. 

2016. aastaks on säilinud koostöösidemed eelkõige Janakkala vallaga Soomes. Mora vallaga 

Rootsis ja Trøgstadi vallaga Norras on koostöökontakt vähene. 

Aktiivselt teeb rahvusvahelist koostööd Kadrina Keskkool, mis läbi erinevate 

toetusprogrammide osaleb rahvusvahelistest projektides. Viimane suurem rahvusvaheline 

koostööprojekt on Reykjavik kooliõpetajatega Islandilt, mille käigus tutvutakse mõlema riigi 

koolisüsteemiga ning infotehnoloogiliste õpetamisvahenditega. 

6. aprillil 2017 allkirjastati Kharagaulis koostöökokkulepe Kharagauli valla ja Kadrina valla 

vahel. Koostööd nähakse Euroopa Liidu Idapartnerluse, kultuuri- ja õpilasvahetuse ja ettevõtjate 

koostöö raames.  
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3. Kadrina valla SWOT analüüs, strateegiliste tegevussuundade 

maatriks ja kesksed lahendamist vajavad teemavaldkonnad 

 

3.1. Kadrina valla SWOT analüüs 

Kadrina valla SWOT analüüs on koostatud valdkondade kaupa. 

Tabel 9: Kadrina valla SWOT valdkondade kaupa 

Tugevused (S) Nõrkused (W) 

Elukeskkond Elukeskkond 

• Kadrina valla terviklikkus, selged kujunenud 

keskused;  

• Kadrina vald on turvaline;.  

• Kadrina vallal on hea asukoht;  

• Puhas, kaunis looduskeskkond.  

• Väärtustatud elukeskkond ja valla hea maine ning 

identiteet;. 

• Rekonstrueeritud taristu – vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemid, soojatrassid. 

• Sotsiaaleluruumide baasi olemasolu; 

• Hea teedevõrk ja ühendused tõmbekeskustega 

(Rakvere, Tapa, Tallinn jt); 

• Elamufond stabiilne ja korras, asustatud; 

• Haldusettevõtete olemasolu (AS Kadrina Soojus, 

OÜ Kadrina Kommunaal); 

• Stabiilsete kohalike ettevõtte kui tööandjate 

olemasolu vallas; 

• Tugeva vallakeskuse olemasolu; 

• Elamuarenduspiirkondade olemasolu vallas. 

• Üldise heakorra hea tase (palju hooldatud 

haljasalasid); 

• Laialdane valik teenuseid ja vaba aja veetmise 

võimalusi elanikkonnale. 

• Elamufondi vananemine ning hoonete 

ebaefektiivne energiakasutus; 

• Korteriühistute passiivsus ja vähene 

haldusvõimekus;  

• Ebapiisavad ühistranspordi võimalused 

hajaasustuses; 

• Parkimiskohtade puudus korrusmajade juures. 

• Sadeveesüsteemide puudumine tiheasutuses; 

• Tiheasustuses kõnniteede vähesus;  

• Korteriühistute vähene toetamine valla poolt (nt 

nõustamine elamumajanduse hooldamise ja 

korteriühistute moodustamise osas); 

• Omavalitsuse vähene järelevalve kinnistute 

heakorra üle; 

• Kasutusest väljas olevad hooned rikuvad valla 

üldilmet; 

• Kasutusest väljas olevate hoonete arvukus vallas 

kaardistamata; 

• Teenuste kohta vähene informatsioon uutele 

elanikele; 

• Vabade üüripindade puudumine tiheasustuses; 

• Alternatiivenegia tootmise puudumine; 

• Munitisipaalhoonete suur energiatarve; 

• Energiakulukas välisvalgustus; 

• Avalikus kasutuses olevatee teede seisundi 

halvenemine; 

• Puhke- ja mängualade vähesus ja olemasolevate 

halb seisukord. 

Ettevõtlus, turism Ettevõtlus, turism 

• Logistiliselt soodne asukoht; 

• Looduslikult mitmekesine asukoht; 

• Ettevõtliku ja ärksa vaimuga inimesed; 

• Ettevõtlusvaldkondade mitmekesisus (ruumiliselt 

hajutatud); 

• Kohalikul kapitalil põhineva ettevõtluse suur 

osakaal; 

• Ettevõtlikkust toetav, õpetav kool. 

• Kvalifitseeritud tööjõu vähesus; 

• Infrastruktuuri ebapiisavus (nt elektrienergia 

võimsuse vähesus); 

• Teenustepõhiste ettevõtete vähesus (nt 

veebilahendused); 

• Vähene koostöö omavalitsuse ja ettevõtete 

vahel; 

• Vaba elamispinna ebapiisavus; 

• Omavalitsuse ja kooli ebapiisav teavitustöö 

ettevõtlusvaldkonnast noorte seas. 
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• noorte ettevõtjate vähene juurdekasv. 

Haridus Haridus 

• Tagatud on 3-7-aastastele lastele lasteaiakohad; 

• Terviseedenduse arendamine lasteaias 

(tervisedendusõpetaja ametikoht, moodustatud 

tervisemeeskond, kuulumine TEL võrgustikku, 

osalemine projektides); 

• Toimivad tugiteenused (logopeed, tugiõpetaja, 

psühholoogi teenus); 

• Püsiv ja kvalifitseeritud personal lasteaias; 

• Koostöö Rajaleidjaga (laste, perede, pedagoogide 

nõustamine spetsialistide poolt lasteaias); 

• Toimiv sisekoolitussüsteem (täiendkoolitustel 

osalemine, sisekoolitus lektoriga ja kogemused 

õpetajalt õpetajale, tasemekoolitus); 

• Erinevate haridusasutuste olemasolu; 

• Õpetajate kvalifikatsioon kõrge; 

• Põhi- ja gümnaasiumiharidus on heal tasemel 

(õpitulemuste järgi, sh aineolümpiaadidel); 

• Toimivad õppesuunad Kadrina Keskkoolis; 

• Head õpilaste ja õpetajate vahelised suhted;  

• Õpetajad ja õpetajad on aktiivsed osalema 

erinevates projektides; 

• Haridustraditsioonid; 

• Õpilastel olemas sotsiaalne kaitse (õpilaskodu, 

tasuta koolilõuna, sotsiaaltoetused jne); 

• Igale õpilasele sobiv õpikeskkonna olemasolu (sh 

HEV); 

• Haridusasutuste hea maine; 

• Mitmekülgsed ja paindlikud võimalused 

huvihariduse tarbimiseks/saamiseks; 

• Koostöö maakonnakeskuse 

huviharidusasutustega; 

• Noortele mitmekülgsete tegevustega Kadrina 

huvi- ja noortekeskus; 

• Toimivad huviala- ja noortelaagrid; 

• Koostöö erinevate haridusasutustega (koostöö 

arendamine teiste omavalitsustega, 

maavalitsusega, üldharidus- ja 

kutseõppeasutustega, lasteaedadega, kolmanda 

sektoriga, ettevõtjatega, kohaliku kogukonnaga); 

• Valla toetus haridusvaldkonnale. 

• Lasteaiakohtade vajadus 1,5-3-aastaste, 

erivajadusega ja koolipikendusel olevatele 

lastele; 

• Rahaliste vahendite vähesus kaasaegse õpi- ja 

töökeskkonna uuendamiseks, sh IT taristu; 

• AEV rühma puudumine lasteaias; 

• Perekonna oskamatus ja suutmatus oma last 

toetada (eriti AEV ja HEV laste perekonnad); 

• Järelevalveta laste arvu kasv; 

• Vähene noorte õpetajate osakaal (vähe 

motiveeriv palgatase); 

• Õpiraskustega õpilaste arvu kasv; 

• Haridustehnoloogi ja eripedagoogide 

puudumine; 

• Motiveeritud juhendajate vähesus; 

• Kadrina kui keskuse ja tema tagamaa 

transpordivõimalused puudulikud, eriti õhtusel 

ajal, et kasutada huvihariduse ja vaba aja 

veetmise võimalusi; 

• Õppelabori puudumine loodusteadustele. 

Juhtimine ja koostöö Juhtimine ja koostöö 
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• Piisavalt kompetentsi ja pädevust; 

• Stabiilne juhtimine; 

• Koostöövõime erinevatel tasanditel; 

• Initsiatiivi võtmise potentsiaal olemas; 

• Selge tõmbekeskus; 

• Teenuste optimeerimine; 

• Kaasrahastamise leidmise võimekus; 

• Eelarvet on suudetud hoida stabiilsena; 

• Laenuvõimekuse potentsiaal on 2/3 eelarvest; 

• Valla üldine kuvand on hea; 

• Stabiilne rahastamine; 

• Väljakujunenud välissuhtlus Janakkala vallaga 

Soomes. 

• Järelkasvusüsteemi puudumine; 

• Ebapiisav meeskonnatöö; 

• Puudulik sisemine kommunikatsioon; 

• Finantsanalüüside ja tasuvusanalüüside 

puudumine (nt valla ettevõtete investeeringute 

osas); 

• Rahastamise põhimõtted sõltuvad 

toetusprogrammidest; 

• Inimressursi ja vastastikuse huvi vähesus 

välissuhtluse arendamisel (ühiste projektide 

puudumine). 

Kultuur, vaba aeg Kultuur, vaba aeg 

• Kihelkonna aktiivsed traditsioonid ja üritused; 

• Võimalused ja taristu mitmekesiste tegevuste 

läbiviimiseks ja arendamiseks; 

• Rikkalik kultuuri- ja ajaloopärand ning selle 

järjepidev jäädvustamine: 

• Püsivad, erialase ettevalmistusega ja aktiivsed 

juhendajad ja kultuurijuhid; 

• Loometegevuse tunnustamine; 

• Huvi rahvakultuuri vastu, sh ka noorte seas; 

• Tegevusjuhid ka väljastpoolt valda; 

• Jätkuv huvi kultuurivaldkonna ja vaba aja 

tegevuste vastu; 

• Ettevõtjate huvi ja toetus ettevõtmistele ja ürituste 

korraldamisele; 

• Kiriku avatus kultuuri- ja vaba aja valdkonna 

tegevustele; 

• Kultuuri- ja vaba aja valdkonna taristu 

multifunktsionaalsus, sh kino, kirjanduslikud 

üritused, seminarivõimalused, tähtpäevade 

tähistamised, noorte üritused jne; 

• Kohaliku omavalitsuse finantsiline ja toetav tugi 

valdkonna arendamisse. 

• Kultuuri- ja vaba aja valdkonna taristu kulukas 

ülalpidamine; 

• Kultuurivaldkonna töötajate madalad töötasud; 

• Eestis kõlapinda omava vapiürituse puudumine, 

mille järgi Kadrinat tuntaks; 

• Vähene sisuline koostöö valla kultuuri-, haridus- 

ja muude asutuste vahel (nt ürituste kattuvus); 

• Viidamajanduse ebatäiuslikkus vallas; 

• Noorte vähene kaasatus valdkonna tegevustesse; 

• Muuseumi puudumine; 

• Kultuuri- ja vaba aja valdkonna informatsiooni 

vähene kättesaadavus ja päevakohasus vanema 

elanikkonna seas; 

• Kultuurinõuniku instantsi puudumine. 

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

• Külades (Leikude, Kihlevere) sotsiaalkorterite, 

sotsiaalpindade olemasolu; 

• Kadrina vallas hooldekodu olemasolu; 

• MTÜ Kadrina Päevakeskuse olemasolu; 

• Toimiv sotsiaalvõrgustik (ülevaade abivajajatest) 

ja koostöövõrgustik (lasteaiad, koolid, perearstid, 

politsei jt); 

• Operatiivne informatsiooni liikumine; 

• Kadrinas avaliku sauna olemasolu; 

• OÜ Kadrina Tervisekeskuse olemasolu; 

• Kvalifitseeritud, kogemustega pädevad perearstid; 

• Toimiv apteek Kadrinas; 

• Koduõeteenuse võimalus koostöös AS Rakvere 

Haiglaga; 

• Vabatahtliku päästekomando olemasolu; 

• Toimiv abipolitseinike tegevus; 

• Õpilaskodu olemasolu. 

• Konstaabli Kadrinas vähene viibimine; 

• Alarahastatud sotsiaalvaldkond valla eelarves; 

• Kaadri jätkusuutlikkus (nii noorte puudus kui 

töötajate vähesus); 

• Vähenenud võimekus sotsiaalteenuste 

arendamisel ja pakkumisel, sealhulgas transport; 

• Renoveerimist ja arendamist vajavad 

sotsiaalkorterid; 

• Kaasajastamata hooldekodu; 

• Puudub toetatud elamise võimalus; 

• Vähene kodanikualgatus, kolmanda sektori 

passiivsus sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna 

arendamisel, kolmanda sektori passiivsus 

turvalisuse tagamisel; 

• OÜ Kadrina Tervisekeskuses ruumipuudus 

teenuste arendamiseks; 

• Tervisekeskuse ruumid kuuluvad osaühingule 
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(praegu töötavate perearstide tegevuse 

lõpetamise korral ei oma vald ruume uutele 

arstile); 

• Terviseedenduse projektide vähesus, 

terviseedenduse koordinaatori puudumine vallas; 

• Sotsiaalvaldkonna töötajate madal palk; 

• Ressursside paigutus turvalisuse tagamisel. 

Sport Sport 

• Spordi- ja harrastusalade mitmekesisus ja 

paljusus; 

• Kvalifitseeritud treenerid; 

• Lastevanemate ja entusiastide tugev toetus ja 

eestvedamine; 

• Tugevad ja pikaajalised sporditraditsioonid; 

• Ruumide (spordikeskus, lasketiir, kooli ruumid 

jne), inventari ning sportimistaristu 

(kergliiklusteed, suusa- ja matkarajad, kooli 

staadion ja pallimänguplatsid jmt) olemasolu; 

• Aktiivne teavitus toimuvast; 

• Spordikeskuse aktiivne tegutsemine (laagrid ja 

võistlused väljastpoolt jne). 

• Noortespordi korralduslik pool nõrgalt ja 

ebaselgelt koordineeritud; 

• Ruumide, taristu ja inventari seisukord vajab 

uuendamist; 

• Ruumipuudus naistele mõeldud harrastusspordi 

tegevuste jaoks; 

• Spordikeskuse juures parkimisvõimaluste 

vähesus; 

• Eelarveliste vahendite vähesus. 

Võimalused (O) Ohud (T) 

Elukeskkond Elukeskkond 

• Kergliiklusteede väljaehitamine ja 

liikumisvõimaluste mitmekesistamine ning 

ohutuks muutmine; 

• Hajaasustuses väikeprojektide elluviimine (nt 

Hajaasustuse programm, erateede toetus jmt) ning 

programmide, fondide kaasamine elukeskkonna 

arendamise projektidesse; 

• Uute ja mitmekesiste avalike teenuste pakkumine 

koostöös kolmanda ja erasektoriga; 

• Elamufondi energiatõhususe tõstmine erinevate 

fondide ja programmide toel ning võimalustest 

teadlikkuse tõstmine; 

• Reisirongi võimalused tööhõive parendamiseks 

ning teenuste tarbimiseks; 

• Kohalike maanteede rekonstrueerimise 

võimalused riigi toel; 

• Koostööprojektide võimalused toetusvahendite 

saamiseks elukeskkonna parendamisel; 

• Kaugtööks võimaluste loomine; 

• Korteriühistute nõustamisteenus; 

• Kommunikatsiooniplaani koostamine teenuste 

kohta informatsiooni leviku parendamiseks; 

• Munitsipaalhoonete energiatõhususe 

suurendamine; 

• Välisvalgustusesüsteemide kaasajastamine ja 

automatiseerimine; 

• Teekorrashoiu investeeringute suurendamine; 

• Alternatiivsete energiallikate kasutamine 

(päikesepaneelid, maaküte); 

• Puhke- ja mängualade rajamine ja 

mitmekesistamine. 

• Maakonnakeskuse tähtsuse vähenemine 

tõmbekeskusena; 

• Teenuste kulu ühe inimese kohta kasv ajas; 

• Vallas asuvate ettevõtete ja töökohtade 

vähenemine; 

• Elanikkonna oluline vähenemine; 

• Riiklike toetuste vähenemine; 

• Kuritegevuse kasv, turvalisuse oluline 

vähenemine; 

• Elamufondi vähenemine ja kasutusest 

väljalangemine; 

• Kinnisvara hindade langus; 

• Loodus- ja elukeskkonna tingimuste muutumine 

(nt põlevkivi, fosforiidi, turba, kruusa 

kaevandamine). 
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Ettevõtlus, turism Ettevõtlus, turism 

• Toetus- ja nõustamismeetmete kasutamine; 

• Innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtmine; 

• Teavitustöö ettevõtlusvaldkonna võimalustest; 

• Kooli vilistlaste potentsiaali kasutamine 

ettevõtjatega lõimumisel; 

• Koostöö naaberpiirkondadega. 

• Riikliku maksusüsteemi muutumine; 

• Seadusandlike nõuete muutumine; 

• Noorte lahkumine; 

• Turusituatsioonide muutumine; 

• Noorte vähene tahe olla ettevõtja. 

Haridus Haridus 

• Koolil ja lasteaial koostöö Rajaleidjaga; 

• Mitmekesised võimalused haridusvaldkonna 

arendamiseks läbi fondide ja programmide; 

• Mitmekülgsem koostöö lastevanematega; 

• Tegemiste kajastamine meedias, sh 

sotsiaalmeedias; 

• Moodullasteaia võimaluse kasutamine; 

• Lastehoiu teenuse kasutamine; 

• Huvihariduse huvialade valiku laiendamine; 

• Õpetajate maja ehitamine (elukohana); 

• Noorte ja õpilasomavalitsuse aktiviseerimine 

kohaliku elukeskkonna küsimustes; 

• Uussisserändajatele põhi- ja 

gümnaasiumihariduse andmine; 

• Koostöö kohaliku omavalitsusega. 

• Noorte õpetajate vähenev järelkasv; 

• Muutustest tulenev ebakindlus (haridusvõrgu 

optimeerimine). Riikliku hariduspoliitika 

heitlikkus; 

• Suurenev raskustesse sattunud lastega perede 

arv; 

• Erivajadusega laste arvu suurenemine; 

• Õpilaste arvu vähenemine; 

• Omavalitsuse kontekstis võivad eelarve 

prioriteedid muutuda; 

• Personali vananemine, läbipõlemine, lahkumine; 

• Noorte pedagoogide vähesus; 

• Väärtuste muutumine ühiskonnas. 

Juhtimine ja koostöö Juhtimine ja koostöö 

• Avatus uutele juhtimismeetoditele; 

• Piisav ressurss personali hõiveks ja koolituseks; 

• Koostööprojektidest tulenev sünergia; 

• Kaasrahastamise rakendamine 

(toetusprogrammid, fondid); 

• Koostööprojektides osalemine (VIROL, 

LEADER jmt); 

• Avatus erakapitali kaasamisele (nt hooldekodu, 

spordihoone, OÜ Kadrina Kommunaal, AS 

Kadrina Soojus); 

• Finantseerimisvõimekuse suurenemine; 

• Teenuste optimeerimine haldusreformi tulemusel 

(mitmekesisus, madalam hind); 

• Haldusreform – kaasata spetsialiste paremates 

tingimustes; 

• Suurem omavalitsus on riigile parem partner; 

• Avalikkuse suurem kaasamine; 

• Kogemuste saamine välispartneritelt; 

• Avalike suhete tervikliku kontseptsiooni 

arendamine; 

• Järelkasvusüsteemi väljaarendamine; 

• Erinevate sektorite kaasamine rahvusvahelistesse 

projektidesse (kolmas sektor, ettevõtjad). 

• Piiratud inimressurss; 

• Järjepidevuse katkemine, spetsialistide 

lahkumine; 

• Riigi rahapoliitika ebaselgus, ebastabiilsus; 

• Ebakindlus EL vahendite osas (riiklikud 

prioriteedid muutuvad); 

• Kohaliku omavalitsuste liitmisel segased 

argumendid positiivsete tulemuste osas; 

• Haldusreform – kui ei toimu mitte midagi; 

• Anonüümsuse suurenemine suuremas 

omavalitsuses, n.ö ääremaastumine; 

• Informatsiooni üleküllus avalikustamisel; 

• Kohaliku omavalitsuse negatiivne maine; 

• Järjepidevuse katkemine rahvusvahelise koostöö 

arendamisel; 

• Koostöölepingute vähesus. 

Kultuur, vaba aeg Kultuur, vaba aeg 

• Riigi tugi kultuurivaldkonna jätkumisele ja 

raamatukogude arengule; 

• Vahendite olemasolu sisustuse ja tehniliste 

seadmete täiendamiseks ja uuendamiseks; 

• Noorte mitmekesine kaasamine valdkonna 

tegevustesse; 

• Tõmbekeskuste lähedus – suuremad 

võimalused; 

• Globaliseerumine (nt internetiühenduse 

võimalused jmt); 

• Elanike arvu vähenemine ning elanike 

vananemine; 



Kadrina valla arengukava aastani 2035   

 

44 

 

• Tõmbekeskuste lähedus;  

• Kirik kui kultuurisündmuste toimumiskoht; 

• Rahvusvahelise koostöö arendamine 

sõprusvaldade ja välispartneritega ning aktiivne 

projektitegevus; 

• Koostöö arendamine valla institutsioonide vahel, 

sh läbi veebilahenduste (nt ühine 

kultuurikalender); 

• Valdkonna prioritiseerimine valla eelarves; 

• Erinevate põlvkondade kaasamine valdkonna 

tegevustesse; 

• Mitmekesised võimalused valdkonna 

arendamiseks läbi fondide ja toetusprogrammide; 

• Juhendajate kaasamine väljastpoolt valda; 

• Eraettevõtluse kaasamine tegevuste arendamisse; 

• Täiendavate vahendite toomine  teenuste müügi 

kaudu. 

• Kultuurinõuniku instantsi loomine. 

• Elanikkonna majanduslikud raskused (nt 

osalemise maksumuse kallinemine); 

• Elanikkonna hõivatus, kiire elutempo; 

• Transpordivõimaluste ebapiisavus 

hajaasustuspiirkondade ja keskuste vahel; 

• Kultuuri- ja vaba aja valdkonna tegevuste 

killustatus; 

• Kohalike elanike osavõtmatus valdkonna 

tegevustest; 

• Kultuuritöötajate ja juhendajate motivatsiooni 

langus; 

• Tihe ja globaliseeruv konkurents teiste kultuuri- 

ja vaba aja valdkonna tegevustega; 

• Välisvahendite vähenemine, projektide 

mitterahastamine; 

• Valdkonna sõltuvus projektivahenditest; 

• Ühistegemise traditsioonide kadumine ja 

teisenemine. 

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

• Lisavahendite kaasamine valla eelarvest, 

fondidest ja programmidest valdkonna 

arendamisel; 

• Koostöö teiste omavalitsustega ja riigiasutustega 

sotsiaalteenuste arendamisel; 

• Kolmanda sektori kaasamine, märgatav 

aktiviseerumine sotsiaal-, tervishoiu- ja 

turvalisuse valdkondade arendamisel; 

• Uue hooldekodu rajamine või olemasoleva 

renoveerimine; 

• Uue tervisekeskuse rajamine; 

• Tervise ja sotsiaalvaldkonna projektides 

osalemine, käivitamine ja jätkamine; 

• Sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamine; 

• Kajastada sotsiaalvaldkonna tegevusi 

„Kodukandis“; 

• Luua kontakte kõrgkoolidega; 

• Sotsiaaltöötajate abilisteks võiks olla igas külas 

vabatahtlik – info liiguks ja abi õige abi jõuaks 

kiiremini abivajajani. 

• Tervisekeskus asub erapinnal; 

• Sihtgrupi oluline suurenemine (elanikkonna 

vananemine ja töötute arvu kasv); 

• Elanikkonna madal maksevõime; 

• Madal omavalitsuse finantseerimisvõime; 

• Kolmanda sektori madal huvi valdkonna vastu; 

• Madalad palgad sotsiaalvaldkonnas; 

• Perearstide süsteemi muutumine riiklikul 

tasandil; 

• Riiklike tugisüsteemide muutumine; 

• Ebapiisav valdkonna finantseerimine; 

• Kohaliku kogukonna vähene huvi avaliku korra 

tagamisel; 

• Sotsiaaltöötajate vähesus (Piisava kaadri 

puudumine ja ülekoormatus). 

Sport Sport 

• Fondide ja toetusprogrammide kasutamine; 

• Koostööprojektid erinevate organisatsioonide ja 

alaliitudega; 

• Toetajate ja sponsorite kasutamine (nt ettevõtjate 

fond). 

• Seadusandluse muudatused valdkonna 

rahastamises; 

• Treenerite kvalifikatsiooninõuete ja riikliku 

rahastamise muutumine bürokraatlikumaks; 

• Elanikkonna vähenemine; 

• Teenuste kättesaadavuse halvenemine 

transpordivõimaluste muutumise tõttu; 

• Noortele alternatiivsete tegevuste tekkimine. 

 

 

3.2. Kadrina valla strateegiliste tegevussuundade maatriks 
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Tabel 10: Kadrina valla strateegiliste tegevussuundade maatriks 

Välistegurid/ 

Sisetegurid 

Tugevused (S) 

Sisekeskkonna seisund 

Nõrkused (W) 

Sisekeskkonna nõrkus 

Võimalused (O) 

Väliskeskkonna 

seisund 

Elukeskkond Elukeskkond 

• Valla hea asukoha ja reisirongi 

võimaluste rakendamine tööhõive 

parendamiseks ning teenuste 

tarbimiseks; 

• Puhke- ja mängualade rajamine ja 

mitmekesistamisega valla hea maine 

ja väärtustatud elukeskkonna 

hoidmiseks; 

• Teekorrashoiu investeeringute 

suurendamisega ning riigipoolse toe 

kasutamisega hea teedevõrgu ja 

ühenduste säilitamine ja arendamine; 

• Haldusettevõtetepoolne 

korteriühistute nõustamine ja 

toetusvahendite kaasamine elamufondi 

energiatõhususe tõstmiseks; 

• Välisvalgustussüsteemide 

kaasajastamine ja automatiseerimine 

valla turvalise elukeskkonna 

säilitamiseks. 

• Elamufondi energiatõhususe tõstmine 

erinevate fondide ja programmide toel ning 

võimalustest teadlikkuse tõstmine.  

• Nõustamisteenuse väljatöötamine 

korteriühistute passiivsus vähendamiseks 

ning haldusvõimekuse tõstmiseks. 

• Toetusvahendite eraldamine 

parkimiskohtade puuduse vähendamiseks 

korrusmajade juures. 

• Sadeveesüsteemide rajamine 

programmide ja fondide kaasamisel. 

• Vahendite eraldamine tiheasustuses 

kõnniteede ja hajaasustuses 

kergliiklusteede rajamiseks.  

• Järelevalveametniku ametikoha loomine 

järelevalve teostamiseks vallas erinevate 

valdkondade üle. 

• Vallas kasutusest maas olevate hoonete 

ja rajatiste kaardistamine ning omanike 

väljaselgitamine. 

• Kommunikatsiooniplaani koostamine 

teenuste kohta informatsiooni levitamiseks. 

• Üüripindade loomine koostöös 

erasektoriga. 

Ettevõtlus, turism Ettevõtlus, turism 

• Teavitustöö suurendamine 

ettevõtlusvaldkonna võimalustest 

ettevõtlike ja ärksa vaimuga inimeste 

rakendamiseks ettevõtlusvaldkonnas; 

• Ettevõtlikkust toetava kooli 

vilistlaste potentsiaali kasutamine 

ettevõtjatega lõimumisel; 

• Logistiliselt soodsa asukoha 

kasutamine koostöös 

naaberpiirkondadega; 

• Toetus- ja nõustamisteenuste 

kasutamine ettevõtlusvaldkondade 

mitmekesisuse arendamisel. 

• Toetus- ja nõustamismeetmete 

kasutamine kvalifitseeritud tööjõu 

koolitamiseks; 

• Kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete 

vahelise koostöö tõhustamine teavitustöö 

suurenamiseks ettevõtlusvaldkonna 

võimalustest; 

• Innovaatiliste lahenduste kasutusele-

võtmine teenuspõhiste ettevõtete ja noorte 

ettevõtjate tekkimiseks tingimuste 

loomisel. 

Haridus Haridus 

• Koostöös omavalitsuse, kooli, 

lastevanemate ja Rajaleidjaga 

õpilastele parem elu- ja 

hariduskeskkond; 

• Huvihariduse huvialade valiku 

laiendamine huvihariduse võimaluste 

mitmekesistamiseks; 

• Haridusasutuste hea maine tõstmine 

tegevuste kajastamisega meedias, sh 

sotsiaalmeedias; 

• Moodulmaja ehitamine 1,5–3-aastaste ja 

koolipikendusel lastele lasteaiakohtade 

loomiseks; 

• Koostöös lastevanemate, lasteaia ja 

kohaliku omavalitsusega HEV rühma 

loomine lasteaeda moodulmaja 

ehitamisega; 

• Projektivahendite kaasamine kaasaegse 

õpi- ja töökeskkonna uuendamiseks, sh IT 

taristu; 
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• Mitmekesiste võimaluste loomine 

haridusvaldkonna arendamiseks  

fondide ja programmide kaudu. 

• Lastevanemate koolitamine andmaks 

lastevanematele oskusi ja teadmisi oma last 

toetada (eriti HEV laste perekonnad); 

• Koostöös lastevanemate, sotsiaaltöötajate 

ja sotsiaalpedagoogidega vähendada 

järelevalveta laste arvu kasvu; 

• Noorte õpetajate osakaalu tõstmine 

õpetajate maja ehitamisega; 

• Koostöös lastevanemate, sotsiaaltöötajate 

ja sotsiaalpedagoogidega õpiraskustega 

õpilaste arvu  vähendamine;  

• Huvihariduse huvialade laiendamine  

juhendajate motiveerituse tõstmisega.  

• Koostöös kohaliku omavalitsusega 

Kadrina kui keskuse ja tema tagamaa 

transpordivõimaluste parandamine, eriti 

õhtusel ajal, huvihariduse ja vaba aja 

veetmise võimaluste kasutamiseks. 

• Toetusfondide kaasamisel õppelabori 

loomine loodusteadustele (sisustus, 

õppevahendid, mööbel). 

Juhtimine ja koostöö Juhtimine ja koostöö 

• Stabiilse vallajuhtimise säilitamine  

uute juhtimismeetodite avatusega; 

• Kompetentsi ja pädevuse tagamine 

personali hõiveks ja koolituseks 

ressursside eraldamisega; 

• Väljakujunenud välissuhete 

arendamine kogemuste vahetamiseks; 

• Kaasrahastamise võimekuse 

tõstmine erakapitali kaasamisega; 

• Järelkasvusüsteemi arendamine 

avatusega uutele juhtimismeetoditele ning 

personali hõiveks ja koolituseks ressursside 

kaasamisega; 

• Järelkasvusüsteemi arendamine  

koostöös  kõrgkoolidega; 

• Sisemise kommunikatsiooni ja 

meeskonnatöö arendamine  järjepidevate 

arenguvestlustega; 

• Meeskonnatöö arendamine  

koostööprojektidest tuleva sünergia kaudu; 

• Finants- ja tasuvusanalüüside järjepidev 

läbiviimine laienenud omavalitsuse 

tingimustes; 

• Koostööprojektides osalemine ja 

erakapitali kaasamine vähendamaks 

sõltuvust toetusprogrammidest; 

• Toimivate koostöökontaktide hoidmine 

ja uute loomine, et arendada välissuhtlust. 

Kultuur, vaba aeg Kultuur, vaba aeg 

• Kihelkonna rahvatraditsioonide 

aktiivne hoidmine ja noorte kaasamine 

valdkonna tegevustesse; 

• Kultuuritaristu  efektiivsem 

kasutamine ja vallaväliste juhendajate 

kaasamine kohalike kollektiivide 

arendamiseks; 

• Erinevate põlvkondade kaasamine 

rikkaliku kultuuri- ja ajaloopärandi 

järjepidevaks jäädvustamiseks; 

• Rahvaalgatuste igakülgne toetamine 

ja tutvustamine; 

• Toetusvahendite kaasamine kultuuri- ja 

vaba aja valdkonna taristu renoveerimiseks 

ülalpidamise kulude vähendamisel; 

• Kadrina valla vapiürituse loomine; 

• Kultuurivaldkonna töötajate töötasude 

tõstmine  valdkonna prioritiseerimise 

kaudu valla eelarves; 

• Olemasolevate infokanalite parem ära 

kasutamine sisulise koostöö arendamiseks 

valla kultuuri-, haridus- ja muude asutuste 

vahel (nt ürituste kattuvus); 

• Viidamajanduse täiustamine  ja 
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• Kiriku tihedam kasutamine avalikeks 

kontsertideks;  

• Kultuurinõuniku instantsi loomine 

kultuurielu elavdamiseks ning taristu 

tõhusamaks kasutamiseks ja 

arendamiseks; 

• Regulaarsete kohalike 

kultuurikonverentside korraldamine. 

arendamine vallas eelarveliste ning 

toetusvahendite abil (nt interaktiivne 

ekraan); 

• Noorte elanike kaasamine  isikliku 

suhtlemise kaudu; 

• Muuseumi loomine koostöös täna 

tegutseva kolmanda sektoriga, kasutades 

toetusmeetmeid (MTÜ loomine); 

• Kultuuri- ja vaba aja valdkonna 

informatsiooni parem 

 kättesaadavus ja päevakohasus vanema 

elanikkonna seas. 

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

• Tuginedes kvalifitseeritud ja 

kogenud perearstidele rajada uus 

tervisekeskus; 

• Toimivat sotsiaal- ja 

koostöövõrgustikku kasutades 

käivitada ja jätkata tervise ja 

sotsiaalvaldkonna projekte; 

• MTÜ Kadrina Päevakeskust ja 

Kadrina Saunaklubi MTÜ kasutades 

kaasata kolmandat sektorit ja 

kogukonda;. 

• Toimiva kolmanda sektori baasil  

kaasata kogukonda. 

• Toimiva sotsiaal- ja koostöövõrgustiku 

kasutamise ning operatiivse informatsiooni 

liikumisega paremad võimalused  

abivajajate abistamiseks; 

• Sotsiaal- ja koostöövõrgustiku 

kasutamine suurendamaks kolmanda 

sektori huvi valdkonna vastu; 

• Vabatahtliku päästekomando ja 

abipolitseinike kasutamine  ohutues ja 

avaliku korra tagamiseks; 

• Kadrina Tervisekeskuse ning toimiva 

apteegi olemasoluga tagada arstiabi riiklike 

muutuste olukorras. 

Sport Sport 

• Fondide ja toetusprogrammide 

kaasamine ruumide, inventari ning 

sportimistaristu korrashoimiseks ja 

arendamiseks; 

• Toetajate ja sponsorite kaasamine 

spordi- ja harrastusalade 

mitmekesisuse ja paljususe 

säilitamiseks ning kvalifitseeritud 

treenerite hoidmiseks; 

• Spordikeskuse aktiivne tegutsemine  

koostööprojektide kaudu erinevate 

organisatsioonide ja alaliitudega. 

• Fondide ja toetusprogrammide 

kaasamine ruumide, taristu ja inventari 

korrashoiuks ja uuendamiseks; 

• Parkimisvõimaluste laiendamine 

spordikeskuse juures koostöös kohaliku 

omavalitsusega; 

• Noortespordi koordineerimise  

ümberkorraldamine koostöös kohaliku 

omavalitsuse ja treeneritega; 

• Toetajate ja sponsorite kaasamine 

suurendamaks spordikeskuse eelarvelisi 

vahendeid tegevuste elluviimiseks. 

Ohud (T) 

Väliskeskkonna 

seisund 

Elukeskkond Elukeskkond 

• Kadrina valla keskuste tugevdamise 

kaudu vähendada maakonnakeskuse 

mõju vallale; 

• Kadrina valla hea maine ja teenuste 

mitmekesisuse hoidmine; 

• Korteriühistute nõustamine elamufondi 

korrashoiu ja energiatõhususe tõstmise 

teemadel elamufondi säilimiseks ning uute 

arendusalade tekkimiseks; 

• Kohaliku omavalitsuse järelevalve 

tõhustamine elukeskkonna korrashoiu 

tagamiseks; 

Ettevõtlus, turism Ettevõtlus, turism 
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• Turusituatsioonide muutuste mõjude 

vähendamine logistiliselt hea asukoha 

võimaluste efektiivse kasutamisega. 

 

• Kohaliku omavalitsuse ja kooli tõhusam 

teavitustöö ettevõtlusvaldkonnast noorte 

seas vähendamaks noorte lahkumist 

vallast; 

• Noorte huvi kasvatamine 

ettevõtlusvaldkonna vastu tekitamaks 

noorte ettevõtjate juurdekasvu; 

• Vabade elamispindade loomine 

kvalifitseeritud tööjõu kolimiseks 

omavalitsusesse.  

Haridus Haridus 

• Õpetajate maja ehitamine noorte 

õpetajate järelkasvu soodustamiseks; 

• Omavalitsuse nõukoja 

moodustamine koostöös 

haridusasutustega raskustesse sattunud 

lastega perede nõustamiseks ning 

kaasava hariduse põhimõtete 

elluviimiseks; 

• Haridusasutuste maine tõstmine 

laste ja noorte arvu suurendamiseks 

väljastpoolt valda. 

• 1,5–3-aastastele lastele lastehoiu või 

lasteaiakohtade loomine, lastega perede 

raskustesse sattumise vähendamin; 

• HEV rühmade loomine lasteaeda 

erivajadustega laste parememaks 

kaasamiseks eakaaslastega; 

• Noorte õpetajate värbamise 

soodustamine, personali  läbipõlemisohu 

vähendamine. 

Juhtimine ja koostöö Juhtimine ja koostöö 

• Haldusreformi edukaks 

läbiviimiseks initsiatiivi võtmine; 

• Avalike suhete tervikliku 

kontseptsiooni arendamise kaudu 

informatsioonikillustause 

vähendamine; 

•  Vallakeskuse kui tõmbekeskuse hea 

maine tõstmine kohaliku omavalitsuse 

maine hoidmiseks; 

• Järelkasvusüsteemi arendamine ja 

meeskonna motiveerimine väheneb 

spetsialistide lahkumise vähendamiseks ja 

järjepidevuse katkemise ärahoidmiseks; 

• Haldusreformi käigus poliitilise 

konsensuse saavutamine omavalitsuste 

liitmisel segaste argumentide tekkimise 

vältimiseks, et saavutada positiivsed 

tulemused; 

• Kolmanda sektori aktiviseerimine  

ääremaastumise vähendamiseks. 

Kultuur, vaba aeg Kultuur, vaba aeg 

• Kultuuri- ja vaba aja taristu 

multifunktsionaalsuse tõhusam 

rakendamine tõmbekeskuse läheduse 

mõju vähendamiseks; 

• Ettevõtjate toetus ürituste 

korraldamisele, mis vähendaks 

sõltuvust projektivahenditest. 

• Tõmbekeskuste tegevustesse oma 

tegevuste integreerimine (nt tuua 

suuremate sündmuste osasündmused 

kohapeale); 

• Noorema elanikkonna ja koolinoorte 

sidumine valdkonna tegevustesse; 

• Valla kultuuriinfo edastamine kooli 

meediakanalites; 

• Kultuuriinfo tõhusam levitamine kõigis 

kanaleis ja institutsioonides vähendamaks 

tegevuste killustatust. 

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 
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• Lisavahendite kaasamine fondidest, 

programmidest ja eelarvest 

leevendamaks sotsiaalvaldkonna 

rahastamise probleeme, et parandada 

sotsiaalteenuste kvaliteeti ja 

kvantiteeti; 

• Kontaktide loomine kõrgkoolidega 

leidmaks lisakaadrit sotsiaal- ja 

tervishoiuvaldkonda. (arstidest 

hooldekodu töötajateni); 

• Lsavahendite kaasamine fondidest, 

programmidest  ning eelarvest 

sotsiaalpindade renoveerimiseks ja 

arendamiseks; 

• Uue hooldekodu rajamine või 

olemasoleva kaasajastamine 

kvaliteetse hooldekandeteenuse 

pakkumiseks; 

• Külades ja kogukondades 

vabatahtlike leidmine ja nende  valla 

poolt tunnustamine; 

• Uue tervisekeskuse rajamine  

perearsti teenuse pakkumiseks. 

• Sotsiaalpindade loomine ja 

renoveerimine  toetatud elamise võimaluse 

pakkumiseks leevendab hooldekodu 

teenuse vajadust; 

• Kolmanda sektori ja kogukonna 

kaasamine suurendamaks huvi korra 

tagamisel. 

Sport Sport 

• Tugevate ja pikaajaliste 

sporditraditsioonide jätkamine 

hoidmaks noori sporditegevuste 

juures; 

•  Koostöös omavalitsusega 

ühistranspordi kasutamise võimaluste 

parandamine teenuste kättesaadavuse 

parendamiseks. 

• Noortespordi korraldusliku poole 

ümberkoordineerimine muutmaks 

sporditegevusi noorte seas 

populaarsememaks muude alternatiivsete 

tegevuste kõrval; 

• Eelarveliste vahendite kasvatamine 

vähendamaks treenerite 

kvalifikatsiooninõuete ja riikliku 

rahastamise bürokraatlikumaks muutumise 

mõju spordikeskuse tegevusele. 
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4. Kadrina valla visioon 2035 

 

Kadrina vald on avatud ja kaasaegne. Valla prioriteedid on tasakaalustatud ja koostoimes 

erinevate valdkondade ning valla erinevate piirkondade vahel. Aastal 2035 on taastatud Kadrina 

vald Kadrina kihelkonna piirides. 

Kadrina vallas on tagatud teenused ja jätkusuutlik elukeskkond. Kadrina vald on kaasaegse 

tehnilise infrastruktuuri ja teenustega, heakorrastatud, keskkonnasõbralik ning hoogustunud 

elamuehitusega omavalitsus. Kadrina valla elukeskkond on turvaline. Valla suurema 

liiklusintensiivsusega piirkondade ja asulate teed on tolmuvabad, välja on arendatud valgustatud 

kergliiklusteede võrgustik, tänavad ja puhkealad on valgustatud ning heakorrastatud. Valla 

territooriumil asuvad korterelamud on rekonstrueeritud ja energiasäästlikud. Korraldatud on 

jäätmekäitlus ja rajatud ning korrastatud mänguväljakud. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga on 

varustatud kõik tiheasustusega piirkonnad Kadrina vallas, pakutav teenus on kvaliteetne ning 

tarbijaskonnale jõukohane. 

Kõigile eelkooliealistele lastele on tagatud kaasaegsed alushariduse võimalused. 

Konkurentsivõimelist põhi- ja gümnaasiumiharidust saab Kadrina Keskkoolis. Kadrina valla 

haridusasutuste õppe- ja töökeskkond on kaasaegne, kus töötavad motiveeritud, kvalifitseeritud 

õpetajad ja juhendajad ning tähtsustatakse väärtuspõhist kasvatust. Kadrina valla haridusasutuste 

maine on hea. 

Kadrina valda iseloomustab sotsiaalvaldkonna ja turvalisuse tugisüsteemide mitmekesisus, 

tagamaks valla elanike sotsiaalne heaolu ning toimetulek. Terve kogukond on Kadrina valla 

suurim väärtus. 

Kadrina vald on ohutu elukeskkonna ja turvaliste kogukondadega, milles inimesed tunnetavad 

oma teadlikkuse ja oskuste kasvu ning oskavad turvalisuseriske märgata ning nendele 

adekvaatselt reageerida, sest on algatava hoiakuga kogukondliku turvalisuse loomisel. 

Kadrina vald on aastal 2035 kohalike kultuuritraditsioonide ja kõrge vaimsusega atraktiivse 

elukeskkonnaga paikkond, kus on loodud soodsad võimalused ja tingimused vaba aja veetmiseks 

ning huvitegevuseks kõikidele vanusegruppidele. Kõik anded ja huvid leiavad rakenduse. 

Olemasolev infrastruktuur on aktiivses kasutuses ning kogukond väärtustab kohalikke 

traditsioone. Kadrina vallas toimib tulevikule suunatud raamatukogu – innovaatiline, teenuseid 

arendav ja uusi võimalusi otsiv. Igale vallakodanikule on loodud meelepärane 

sportimisvõimalus, mis tagab terve kogukonna ka kõrges eas.  

Vallas on suurenenud kogukonnatunnetus, toimib kogukonnateenuste areng  seltsitegevuse ja 

kodanikualgatuse kaudu. Vabatahtliku töö väärtustamine on taganud Kadrina valla erinevate 

piirkondade elukvaliteedi ning külakeskused tegutsevad aktiivselt elukvaliteedi kasvu ja 

külakogukondade aktiviseerinud tegevuse arendamisega. 
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5. Kadrina valla arengumudel 

 

Valdkond: Elukeskkond 

Mõõdikud 

Munitsipaalmaade arv ja maht; kohalike teede ja tänavate kogupikkus; elamufondi suurus; teede 

ja tänavate hooldus- ja remondikulud. 

Eesmärk 1: Taristu korrashoiu tagamine 

Tegevussuunad 

 Puhke- ja mängualade ning terviseradade rajamine ja mitmekesistamine valla hea maine ja 

väärtustatud elukeskkonna hoidmiseks; 

 Teekorrashoiu investeeringute suurendamine ning riigipoolse toe kasutamine  hea teedevõrgu 

ja ühenduste säilitamiseks ja arendamiseks; 

 Haldusettevõtetepoolne korteriühistute nõustamine ja toetusvahendite kaasamine elamufondi 

energiatõhususe tõstmiseks; 

 Välisvalgustussüsteemide kaasajastamine ja automatiseerimime valla turvalise elukeskkonna 

säilitamiseks; 

 Tiheasustuses kõnni- ja jalgteede võrgustiku laiendamine ja olemasolevate korrastamine ning 

hajaasustuses kergliiklusteede rajamine; 

 Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kaasajastamine ning vee- ja 

kanalisatsiooniinfrastruktuuri investeeringute tegemine; 

 Sadeveesüsteemide rajamine programmide ja fondide toel; 

 Vallaeelarveliste toetusprogrammide rakendamine taristu ja kommunikatsioonide 

parendamiseks; 

 Investeeringute tegemine kohalikesse teedesse ja tänavatesse; 

 Soojakadude vähendamine, investeeringud katlamajade, trasside rekonstrueerimisse; 

 Elamumajanduse arenduste võimaluste kaardistamine, soodustamine ja info jagamine; 

 Veekogude seisundi hindamine ning korrastamine; 

 Kasutusest väljasolevate hoonete kaardistamine ja info vahendamine; 

 Elamumajanduse energiatõhususe suurendamise soodustamine; 

 Ühistranspordi teenuse kättesaadavuse parandamine. 

Investeeringud 

 Tuletõrje veevõtukohtade rajamine suurematesse külakeskustesse. 

 Kergliiklusteede projekteerimine ja ehitamine: 

a) Viitna-Rõmeda kergliiklustee ehitamine; 

b) Kadrina-Hulja kergliiklustee valgustuse rajamine. 

 Laste mänguväljakute ja puhkealade rajamine; 

 Kadrina valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni väljaarendamine 

a) Ridaküla veevarustuse rekonstrueerimine ja veetöötlus; 

b) Kadrina aleviku sadeveesüsteemide lahendamine; 

c) Kiku küla veevarustus ja veetöötlus; 

d) Kadrina aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine; 

e) Hulja aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine. 

 Kadrina aleviku soojatrasside rekonstrueerimine 
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 Kõnni- jalgteede ehitamine ja rekonstrueerimine Kadrina alevikus: 

a) Viru tn alates rahvamajast kuni raudteepeatuseni; 

b) Lasteaia tänava läbimurre Viru tänavale; 

c) Rakvere tee bussipeatusest kuni Pargi tänavani 

d) Pargi tänavalt kuni Viru tänavani (raudteeni). 

e) Tapa teelt kalmistult kuni aleviku piirini; 

 Kadrina alevikus asuvate korrusmajade parklate laiendamine, rajamine 

 Tänavavalgustuse rekonstrueerimine 

 Investeeringud kohalikesse maanteedesse ja tänavatesse 

a) Rannavärava-Ohepalu tee tolmuvaba kate; 

b) Hulja-Neeruti tee tolmuvaba kate; 

c) Kihlevere-Auküla tee; 

d) jt kohalikud teed ning tänavad. 

 Lagunenud ja maastikupilti kahjustavate hoonete lammutamine. 

 

Eesmärk 2: Puhta elu- ja looduskeskkonna tagamine 

Tegevussuunad 

 Müra kaardistamine ja müra vähendamise tegevuskava koostamine; 

 Jäätmete sorteerimise osakaalu suurendamine (jäätmejaam, korraldatud olemjäätmevedu, 

sorteerimisvõimaluste laiendamine külades); 

 Avalike haljasalade ja rohealade korrastamine ning uute alade rajamine; 

 Kalmistute heakorra tagamine; 

 Kadrina vallas asuvate veekogude olukorra parandamine; 

 Parkide ja haljasalade arendamine ning heakorra tagamine; 

Investeeringud 

 Kadrina aleviku keskuse haljastuse kaasajastamine; 

 Hulja aleviku haljastuse kaasajastamine; 

 Kadrina jäätmete kogumispunkti (Raua tn 2) laiendamine; 

 Jäätmekäitluspunktide korrastamine ja väljaarendamine; 

 Veekogude korrastamine: 

a) Kadrina Paisjärve korrastamine. 

 Kalmistute jätkuv korrastamine; 

 Avalikud puhkealad ja pargid: 

a) Rohe(puhke)ala rajamine Kalevipoja tänava ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee vahele; 

b) Kadrina paisjärve puhkeala korrastamine ja väljaarendamine (supluskoha rajamine, 

puhkekohad jms); 

c) Keskväljaku jätkuv arendamine Kadrina Rahvamaja juurde.  

 

Valdkond: Ettevõtlus, turism 

Mõõdikud 

Ettevõtete arv; töötajate arv; käivete summad; kasumite/kahjumite summad; ööbimiste arvud. 

Eesmärk 1: Kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete vahelise koostöö suurendamine 

Tegevussuunad 

• Teavitustöö suurendamine ettevõtlusvaldkonna võimalustest ettevõtlike ja ärksa vaimuga 

inimeste rakendamiseks ettevõtlusvaldkonnas; 
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• Kohaliku omavalitsuse teavitustöö vallas tegutsevate ettevõtete kohta  valla kodulehe ja 

muude meediakanalite kaudu; 

• Toetus- ja nõustamisteenuste kasutamine koostöös naaberpiirkondadega; 

• Innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtmine teenustepõhiste ettevõtete ja noorte ettevõtjate 

tekkimiseks tingimuste loomisel; 

• Vabade elamispindade loomine kvalifitseeritud tööjõu kolimiseks kohalikku omavalitsusesse. 

 

Eesmärk 2: Noorte ettevõtjate juurdekasvu tõstmine 

Tegevussuunad 

• Ettevõtlikkust toetava kooli vilistlaste potentsiaali kasutamine ettevõtjatega lõimumisel; 

• Kohaliku omavalitsuse ja kooli tõhusam teavitustöö ettevõtlusvaldkonnast noorte seas 

vähendamaks noorte lahkumist vallast; 

• Noorte huvi kasvatamine ettevõtlusvaldkonna vastu tekitamaks noorte ettevõtjate 

juurdekasvu; 

 

Valdkond: Haridus 

Mõõdikud 

Õpilaste arv; lasteaialaste arv; haridusvaldkonna personali arv; investeeringute maht; 

eksamitulemused; tasemetööde tulemused; huvialade arv; osalemine täiendkoolitustel; 

olümpiaadide tulemused; huvigruppide rahulolu.  

Eesmärk 1: Kaasajastatud ja jätkusuutliku õpikeskkonna väljaarendamine 

Tegevussuunad 

• 1,5–3-aastaste, koolipikendusel ja erivajadustega (AEV) lastele lasteaiakohtade loomine 

(moodulmaja ehitamine); 

• Kaasaegse õpi- ja töökeskkonna uuendamine erinevate projektivahendite kaasamisel; 

• Loodusteaduste õppelabori loomine ja väljaarendamine (sisustus, õppevahendid, mööbel) 

projektivahendite kaasamisel; 

• Omavalitsuse nõukoja moodustamine koostöös haridusvaldkonna personali ja 

lastevanematega järelevalveta ning erivajadustega laste elamis- ja õppimistingimuste ning 

võimaluste parendamiseks (sh lastevanemate koolitused, ümarlauad); 

• Koostöös kohaliku omavalitsusega õpilastranspordi kasutusvõimaluste laiendamine 

huvihariduse ja vaba aja veetmise võimaluste kasutamiseks; 

• Huvihariduse huvialade laiendamine huvigrupi motiveerimiseks; 

• Erinevate hariduse arengut toetavate sündmuste korraldamine. 

Investeeringud 

• Kadrina lasteaia Kadrina hoone õueala rajamine; 

• Kadrina lasteaia Hulja hoone õueala rajamine; 

• Kadrina lasteaia Hulja hoone renoveerimine; 

• Kadrina lasteaia Kadrina hoone fassaad; 

• Kadrina lasteaia Kadrina hoone piirdeaia renoveerimine; 

• Kadrina lasteaia Kadrina hoone siseruumide renoveerimine; 

• Vohnja Lasteaed-Algkooli hoone rekonstrueerimine (fassaad, katus); 

• Kadrina Keskkooli renoveerimine (Ventilatsioon, A-korpuse fassaad, hüdroisolatsiooni 

paigaldus, küttesüsteemi renoveerimine, siseviimistlustööd, B ja C korpuse fassaad, C 
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korpuse fassaad ja katus, õppeklasside, õppekabinettide nõuetele vastavusse viimine, võimla 

renoveerimine (2020)); 

• Kadrina Keskkooli maneeži rekonstrueerimine; 

• Kadrina Keskkooli staadion (2020+); 

• Kadrina Keskkooli õueala rajamine; 

• Moodulmaja ehitamine; 

• Kadrina Keskkooli ja Kadrina Huvikeskuse vahelise galerii ehitamine. 

Eesmärk 2: Haridusvaldkonna personali rahulolu tõstmine  

Tegevussuunad 

• Õpetajate maja ehitamine motiveerimaks uute õpetajate värbamist; 

• Haridustehnoloogi koolitamine või värbamine; 

• Eripedagoogide värbamine; 

• Haridustöötajate koolitamine, mentorluse ja sisekoolituse jätkamine ning edasiarendamine; 

• Karjääri- ja kutsenõustamissüsteemi arendamine koostöös teiste nõustamisasutuste ja 

õppeasutustega, osalemine erinevates projektides; 

• Huvitegevuse võimaldamine erinevatele huvigruppidele; 

Investeeringud 

• Õpetajate maja ehitamine; 

• Invetseeringud õpetajate tervisedendusse (ujumine, spaa, massaažid  jmt) 

 

Valdkond: Juhtimine ja koostöö 

Mõõdikud 

Elanikkonna arv; personali arv; investeeringute maht; haldusterritooriumi suurus; 

vallavalitsusele tehtud ettepanekute arv vallaelu korraldamiseks; projektide arv 

sõpruspiirkondade või välispartneritega. 

Eesmärk 1: Kaasaegne juhtimisstruktuur ja kompetentsed ametnikud 

Tegevussuunad 

• Kadrina valla juhtimis- ja personalistruktuuri kaasajastamine; 

• Kadrina vallavalitsuse töötajate motivatsioonipaketi koostamine; 

• Kadrina valla arendustegevuse kvaliteedi parendamine, osalemine Euroopa Liidu 

struktuurivahendite ja teiste kaasfinantseerimisvõimaluste kasutamisel (LEADER tegevused 

jms). Projektide kirjutamise, juhtimise ja haldamise võimekuse parandamine. 

Investeeringud 

• Vallavalitsuse hoone ja ruumide kaasajastamine; 

• Kadrina valla kodulehe arendus; 

• Teavitustahvlite paigaldamine; 

• Personali koolitused. 

Eesmärk 2: Teadmistepõhine ja tõhus omavalitsemise teostamine 

Tegevussuunad 

• Valla avalike teenuste kirjelduste ja nende osutamise kohta parema ülevaate esitamine valla 

internetikodulehel, e-teenuste kasutamise laiendamine; 

• Valla hallatavate asutuste töö optimeerimine ja kulude kontrolli all hoidmine 

• Elanikkonna rahulolu uuringu läbiviimine; 

• Koostöös politsei ja päästeteenistusega turvalisuse tagamine, vabatahtlike suurem kaasamine 

korrakaitsesse; 
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• Kostöö maakonna kohalike omavalitsustega, ettevõtjatega ja vabaühendustega; 

• Rahvusvaheliste suhete arendamine ja projektides osalemine; 

• Valda sisse registreerinutele infopäevade korraldamine.  

Investeeringud 

• Infomaterjali koostamine valda sisse registreerinutele; 

• Valla kodulehe arendamine ja tarkvara uuendamine; 

• Politsei, päästeteenistuse ja vabatahtlike tegevuse toetamine. 

 

Valdkond: Kultuur, vaba aeg 

Mõõdikud 

Sündmuste arv; kultuurivaldkonna töötajate arv; rahastatud projektide arv sündmuste 

läbiviimiseks ja objektide loomiseks ning korrastamiseks;   

Eesmärk 1: Kultuurivalkonna  juhtimise ja tarbimise kvaliteedi parandamine 

Tegevussuunad 

• Kultuurinõuniku instantsi loomine; 

• Valla äärealade kultuuriaktiivsuse tõstmine; 

• Kultuurijuhtide süsteemne koolitamine. 

Investeeringud 

• Kadrina rahvamaja renoveerimine; 

• Kadrina rahvamajale maakütte paigaldamine koos staadioni rekonstrueerimisega; 

• Kadrina laululava rekonstrueerimine; 

• Kadrina raamatukogu ja selle ümbruse renoveerimine; 

• Läsna rahvamaja remont; 

• Hulja kultuuritaristu arendamiseks Aru Grupi kontorihoone vabade pindade renoveerimine 

koostöös erakapitaliga. 

Eesmärk 2: Noorte  sisukam kaasamine kultuuritegevusse 

Tegevussuunad 

• Noorsoo sisukam kaasamine juba toimivatesse kultuuritegevustesse; 

• Rahvamajde ja koolide koostöö parendamine. 

Investeeringud 

• Kadrina Huvikeskuse ansambli- ja meediaruumi sisustamine; 

• Kadrina valla Vainupea laste ja noorte vaba aja keskuse laagriplatsi rekonstrueerimine; 

• Tehnikaalase tegevuse arendamine. 

Eesmärk 3: Kolmanda sektoriga kultuurikoostöö parendamine 

Tegevussuunad 

• Vallaeelarvest kultuuritegevustealaste projektide toetamine; 

• Külakeskuste väljaarendamine ja toetamine; 

• Kadrina Kolmainu Kiriku kui kultuurikeskuse arendamine. 

Investeeringud 

• MTÜ Neeruti Seltsi seltsimaja kodulootoa rekonstrueerimine; 

• Nn Tuletõrjemaja maakütte paigaldamine; 

• Kadrina EELK koguduse majja kütte, valgustuse, sadevee drenaaži paigaldamine; 

• MTÜ Kadrina Saunaklubi seltsimaja (Kadrina saun) II korruse väljaehitamine, küttesüsteemi 

rekonstrueerimine; 
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• Ridaküla seltsimaja rekonstrueerimine. 

 

Valdkond: Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja siseturvalisus 

Mõõdikud 

Hooldekodu klientide arv; sotsiaal- ja toimetulekutoetuste saajate arv; sotsiaalkorterite üürnike 

arv; liiklusõnnetused ning neis hukkunute ja vigastatute arv; tulekahjude, veeõnnetuste ja neis 

hukkunute ja vigastatute arv; olme-, jahi- ja sporditraumade ning neis hukkunute ja vigastatute 

arv; kodulooma- ja ulukirünnete ning neis hukkunute ja vigastatute arv; varavastaste kuritegude 

arv. 

Eesmärk 1: Kadrina valla elanike tervisliku ja sotsiaalse toimetuleku tagamine. 

Tegevussuunad: 

• Rahvatervise programmi rakendamine; 

• Meditsiini- ja sotsiaalvõrgustiku arendamine; 

• Sotsiaal- ja meditsiinivaldkonnas hea ettevalmistusega personali kindlustamine; 

• Toetatud elamise võimaluste loomine; 

• Kvaliteetse esmatasandi arstiabi ja apteegi teenuse tagamine; 

• Tervisekontrolli tagamine lasteaedades, koolides ja hooldekodus. 

Investeeringud: 

• Tervisekeskuse rajamine; 

• Uue hooldekodu rajamine või olemasoleva renoveerimine; 

• Sotsiaalpindade renoveerimine. 

Eesmärk 2: Turvalise elukeskkonna säilitamine ning ennetustöö tõhustamine 

Tegevussuunad: 

• Korrakaitsekontseptsiooni väljatöötamine ja elluviimine Kadrina vallas; 

• Turvalisuse tugisüsteemi arendamine; 

• Ennetustöö järjepidev teostamine turvalisuse tagamiseks (sh tule- ja liiklusohutus); 

• Vabatahtliku päästekomando tegevuse tagamine ja finantseerimine; 

• Abipolitsei ja kaitseliidu tegevuse tagamine ning finantseerimine; 

• Kriisikommunikatsioonikava väljatöötamine; 

• Kodanikukaitsealase haridus- ja ennetustöö toetamine ja populariseerimine; 

• Siseturvalisuse tugisüsteemi ja praktiliste väljaõppevõimaluste arendamine koostöös 

riigiasutuste, ettevõtete ja vabaühendustega; 

• Jahi- ja relvaohutusele suunatud harjutusväljakute arendamise soodustamine. 

Investeeringud: 

• Lasketiiru renoveerimine; 

• Vabatahtlike päästekomando ruumine renoveerimine ja varustuse täiendamine; 

• Abipolitseinike varustuse täiendamine. 

 

Valdkond: Sport 

Mõõdikud 

Teenuste kasutajate arv; investeeringute suurus sportimistaristusse; kvalifitseeritud treenerite arv. 

Eesmärk 1: Noorte- ja harrastusspordi efektiivsem koordineerimine  

Tegevussuunad 
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• Tugevate ja pikaajalisete sporditraditsioonide jätkamine hoidmaks noori sporditegevuste 

juures; 

• Koostöös kohaliku omavalitsusega ühistranspordi kasutamise võimaluste parandamine 

teenuste kättesaadavuse parandamiseks; 

• Noortespordi korraldusliku poole ümberkoordineerimine muutmaks sporditegevusi noorte 

seas populaarsemaks muute alternatiivsete tegevuste kõrval; 

• Eelarveliste vahendite kasvatamine vähendamaks treenerite kvalifikatsiooninõuete ja riikliku 

rahastamise bürokraatlikumaks muutumise mõju spordikeskuse tegevusele; 

• Fondide ja toetusprogrammide kaasamine ruumide, inventari ning sportimistaristu 

korrashoidmiseks ja arendamiseks; 

• Toetajate ja sponsorite kaasamine spordi- ja harrastusalade mitmekesisuse ja kvalifitseeritud 

treenerite hoidmiseks; 

• Spordikeskuse aktiivne tegutsemine  koostööprojektide  kaudu erinevate organisatsioonide ja 

alaliitudega; 

Investeeringud 

• Kadrina staadioni rekonstrueerimine; 

• Vohnja korvpalliplatsi rajamine; 

• Kadrina spordihoone rekonstrueerimine; 

• Kadrina spordihoone inventari kaasajastamine. 
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6. Kadrina valla elanike rahuloluküsitlus 

 

Kogukonna rahulolu küsitlus toimus 18. veebruarist 1. aprillini aasta  Kadrina valla arengukava 

koostamise raames. Kogukonna täieliku raportiga saab tutvuda Kadrina Vallavalitsuses. 

Elektrooniliselt vastajaid oli 161. Paberile kirjutas raamatukogudes oma vastused 23 inimest, 

neist Kadrinas 14, Huljal 4 ja Vohnjas 5. Kokku oli vastajaid 184. 

Vastajatest 64 olid mehed ja 120 naised. Kõige enam vastanuid oli vanuses 25–49 (51,6%) ja 

50–64 (21,7%). Kooliealiste arvamus on esindatud 4,3%-ga. Piirkondlikult oli alevikest 132 

(71,74%) vastajat ning küladest 52 (28,26%). 

Piirkondlikult oli vastajate seas alevikest 132 (71,74%) vastajat ning küladest 52 (28,26%). 

Vastanutest 101 (55,2%) elab kortermajas, 55 (30,1%) elab eramus, 26 (14,2%) elab talus. Üks 

vastaja jättis vastuse andmata. 

Vastanute Kadrina vallas keskmiselt elatud aastate hulk on 59, järelikult on  enamjaolt  

küsimustikule vastanud koduvallas sündinud ja kasvanud elanikud. 

110 (67,1%) elanikku vastanutest on tööl käivad, 20 (12,2%)  pensionärid, 16 (9,8%) kodused, 

12 (7,3%) õpilased, 3 (1,8%) ettevõtjad, 2 (1,2%) üliõpilased ning üks (0,6%) vastaja jättis 

küsimusele tegevusala kohta vastamata. 
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7. Arengukava elluviimisega seotud riskid ja nende maandamine 

 

Valla strateegilise arendamise mudelis seatud eesmärkide saavutamisel saab tuua välja järgmised 

olulised riskid ja võimalused koos nende maandamise võimalustega: 

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: 

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, vanadekodu 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: sotsiaalsete töökohtade 

loomine ja töötute rakendamine avalikel töödel, ettevõtjatele toetus uute töökohtade loomisel, 

abivajajate nõustamine ja koolitamine, abivajajate kulude kompenseerimine.  

6. Riigi rahanduspoliitika konservatiivsusest tulenev oht. Peamiselt riigi seatud ootamatud 

piirangud omavalitsustele maksude rakendamisel, laenu võtmisel. Lahendused: riigi ja 

omavalitsuste vahelise dialoogi suurendamine, valla konservatiivne eelarvepoliitika ja 

finantsreservi moodustamine. 
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8. Arengukava seire ja ajakohastamine 

 

Kadrina valla arengukava kehtestab Kadrina vallavolikogu ja dokumendi elluviimist korraldab 

Kadrina vallavalitsus. Arengukava on valla juhtimise töövahend ja juhend vallavalitsuse töö 

korraldamiseks koostöös avalikkusega ja teiste huvitatud osapooltega. 

Vastavalt vallavolikogu poolt vastu võetud Kadrina valla arengukava, valdkonnapõhiste 

arengukavade ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise korrale korraldab arengukava 

täitmise ülevaatamist eelneva kalendriaasta kohta vallavalitsus.  

Hiljemalt iga aasta 1. maiks koostab vallavalitsus aruande arengukava täitmise kohta eelmisel 

kalendriaastal ning esitab selle hiljemalt 1. juuniks vallavolikogule majandusaastaaruande 

koosseisus.  

Valla arengukava ülevaatamise käigus selgitatakse välja arengukava ja sellest tulenevalt ka 

eelarvestrateegia muutmise vajadus.  

Valla arengukava muutmine toimub samadel alustel selle koostamise ja vastuvõtmisega. Juhul, 

kui muudetakse statistilisi andmeid, siis avalikku väljapanekut ega arutelu ei korraldata. 

Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja 

eelseisvat eelarveaastat. 

Ettepanekud arengukava muutmiseks võivad teha vallavolikogu liikmed ja komisjonid, 

vallavalitsus, erinevad huvigrupid ja vallaelanikud. 
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9. Investeeringute kava 

 

Tabel 11: Investeeringute kava 

Investeering Maksumus 

(euro) 

2017 2018 2019 2020 2021 Vahendite 

allikas 

I Juhtimine               

1. Vallamaja 

fassaadi 

uuendamine 

35 000     35 000     Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

35 000     35 000       

2. LEADER-

tegevuspiirkonna

s MTÜ 

Arenduskoda 

osalemine ja 

piirkonna 

arendamine 

25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000   

3. Valla 

esitlusmaterjalid, 

meened 

5 000   5 000       Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

5 000   5 000         

KOKKU 65 000 5 000 10 000 40 000 5 000 5 000   

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0   

sh muude 

vahendite arvelt 

(omaosalus) 

65 000 5 000 10 000 40 000 5 000 5 000   

II Elukeskkond               

1. Kadrina Soojus 

AS 

investeerimistege

vus 

808 624 231 700 71 700 448 000 28 612 28 612 Kadrina 

Soojus 

AS, valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

808 624 231 700 71 700 448 000 28 612 28 612   
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2. Kõnniteede 

ehitamine ja 

rekonstrueerimin

e Kadrina 

alevikus: 

75 000   75 000       Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

75 000   75 000         

3. Kadrina 

alevikus asuvate 

korrusmajade 

parklate 

laiendamine, 

rajamine 

50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000   

4. Kadrina vallas 

asuvate erateede 

korrastamine 

25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000   

5. Kadrina vallas 

asuvate elamute 

vee- ja 

kanalisatsioonisüs

teemide rajamine 

või parendamine 

50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000   

6. 

Tänavavalgustuse 

rekonstrueerimin

e: 

700 000       350 000 350 000 Valla 

eelarve, 

fondid 

sh toetuse arvelt 350 000       175 000 175 000   

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

350 000       175 000 175 000   

7. Investeeringud 

kohalikesse 

maanteedesse ja 

tänavatesse: 

2 083 606 346 400 330 000 290 000 600 000 517 206 Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 150 000 150 000 0 0 0 0   

sh muude 

vahendite arvelt 
1 333 606 196 400 330 000 290 000 300 000 217 206   
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(sh omaosalus) 

a) Kohalikud teed 

ja tänavad 

1 416 400 196 400 330 000 290 000 300 000 300 000 Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

816 400 196 400 330 000 290 000       

d) Rannavärava-

Ohepalu tee 

olmuvabaks 

rekonstrueerimine 

150 000 150 000         Kaitsemini

steeriumi 

eelarve 

sh toetuse arvelt 150 000 150 000           

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

0             

e) Kihlevere-

Auküla tee 

rekonstrueerimine 

217 206         217 206 Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

217 206         217 206   

f) Hulja-Neeruti 

tee katmine 

300 000       300 000     

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

300 000       300 000     

8. Avalikud 

puhkealad ja 

pargid: 

11 000 11 000         Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0 0           

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

11 000 11 000           

a) Rohe(puhke)ala 

rajamine 

Kalevipoja tänava 

ja Pärnu-Rakvere-

Sõmeru maantee 

vahelisele alale 

(kavandamine ja 

väljaarendamine) 

11 000 11 000         Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

11 000 11 000           

9. Kalmistuste 

heakorra 

tagamine 

50 000 20 000 30 000       Valla 

eelarve, 

fondid 
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sh toetuse arvelt 20 000 20 000           

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

30 000   30 000         

10. Kadrina 

jäätmete 

kogumispunkti 

(Raua tn 2) 

laiendamine 

66 101   66 101       KIK, valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 57 805   57 805         

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

8 296   8 296         

11. 

Kergliiklusteede 

projekteerimine 

ja ehitamine: 

210 200     210 200     Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 150 200     150 200       

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

60 000     60 000     Fondid, 

Valla 

eelarve 

a) Viitna-Rõmeda 

kergliiklustee 

210 200     210 200       

sh toetuse arvelt 150 200     150 200       

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

60 000     60 000       

12. Veekogude 

korrastamine: 

4 338 4 338         Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

4 338 4 338           

a)    Kadrina 

paisjärve seire 

(vee-erikasutusloas 

toodud nõuete 

täitmine, sh sette 

paksuse mõõtmine 

ja veekogu  

korrushoiumeetme

te vajaduste 

hindamine 

limnoloogi poolt) 

4 338 4 338         Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

4 338 4 338           

KOKKU 4 133 869 638 438 597 801 973 200 1 003 612 920 818   

sh toetuse arvelt 728 005 170 000 57 805 150 200 175 000 175 000   
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sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

2 805 864 468 438 539 996 823 000 528 612 445 818   

III 

Ettevõtluskeskko

nd 

              

1. Kadrina 

Keskkooli ja 

kohalike 

ettevõtjate 

koostöö 

edendamine 

(CADrina 

projekt) 

100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Fondid, 

valla 

eelarve, 

sponsorid 

sh toetuse arvelt 75 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000   

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000   

KOKKU 100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000   

sh toetuse arvelt 75 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000   

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000   

IV Haridus               

1. Kadrina 

lasteaia hoone ja 

õueala 

rekonstrueeri-

mine 

165 000     65 000 100 000   Fondid, 

valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

165 000     65 000 100 000     

2. Kadrina 

lasteaia Hulja 

hoone ja õueala 

renoveerimine 

220 000       100 000 120 000 Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

220 000       100 000 120 000   

3. Vohnja 

Lasteaed-

Algkooli hoone 

rekonstrueeri-

mine 

110 000     50 000   60 000 Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

110 000     50 000   60 000   

4. Kadrina 

Keskkooli 

renoveerimine 

1 720 000 300 000 350 000 350 000 310 000 410 000 Fondid, 

valla 

eelarve 
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sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0   

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

1 720 000 300 000 350 000 350 000 310 000 410 000   

a) Ventilatsiooni II 

etapp, III korruse 

ruumide remont 

300 000 300 000         Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

300 000 300 000           

b) B- ja C- korpuse 

välisviimistlus-

projektid, C-

korpuse 

sisekujundus-

projekt ja 

siseviimistlustööd, 

katuse 

soojustusprojekt 

350 000   350 000       Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

350 000   350 000         

c) Kadrina 

Keskkool: B- 

korpuse 

välisfassaad 

(soojustus ja 

välisviimistlus) 

450 000     150 000 150 000 150 000 Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

450 000     150 000 150 000 150 000   

d) õueala II etapp 300 000     200 000   100 000 Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

300 000     200 000   100 000   

e)  C- korpuse 

välisfassaad ja 

soojustus 

320 000       160 000 160 000 Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

320 000       160 000 160 000   

KOKKU 2 215 000 300 000 350 000 465 000 510 000 590 000   

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0   

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

2 215 000 300 000 350 000 465 000 510 000 590 000   
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V Kultuur, sport, 

noorsootöö ja 

kodanikuühiskon

d 

              

1. Kadrina 

spordihoone  

remonditööd, 

seadmete 

uuendamine 

175 000   75 000   100 000   Fondid, 

valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

175 000   75 000   100 000     

2. Päästeameti-

Neeruti Seltsi 

hoone 

renoveerimine 

24 000 24 000         Fondid, 

valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

24 000 24 000           

KOKKU 199 000 24 000 75 000 0 100 000 0   

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0   

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

199 000 24 000 75 000 0 100 000 0   

VI Sotsiaalne 

heaolu 

              

1. Kadrina 

Tervisekeskuse 

projekteerimine 

ja ehitamine 

837 006 447 079 389 927       Fondid, 

valla 

eelarve, 

koostööpa

rtnerid 

sh toetuse arvelt 329 745 157 280 172 465         

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

507 261 289 799 217 462         

2. Kadrina valla 

sotsiaaleluruumid

e renoveerimine: 

30 000 30 000         Fondid, 

valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0 0           

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

30 000 30 000           

a) Leikude küla 

Teeääre majade 

remont 

30 000 30 000         Valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 0             

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

30 000 30 000           
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3. Kadrina valla 

uue hooldekodu 

projekteerimine 

ja ehitamine 

1 600 000         1 600 000 Fondid, 

valla 

eelarve 

sh toetuse arvelt 1 440 000         1 440 000   

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

160 000         160 000   

KOKKU 2 467 006 477 079 389 927 0 0 1 600 000   

sh toetuse arvelt 1 769 745 157 280 172 465 0 0 1 440 000   

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

697 261 319 799 217 462 0 0 160 000   

AASTA KOKKU 

KOGU KAVA 

9 179 875 1 464 517 1 442 728 1 498 200 1 638 612 3 135 818   

sh toetuse arvelt 2 572 750 342 280 245 270 165 200 190 000 1 630 000   

sh muude 

vahendite arvelt 

(sh omaosalus) 

6 007 125 1 122 237 1 197 458 1 333 000 1 148 612 1 205 818   
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LISAD 

 

Lisa 1 – Kadrina valla elanike arv asulate kaupa seisuga 1.jaanuar 2004-2017 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Ama küla 119 119 125 117 120 123 129 129 133 137 132 136 134 138 

Arbavere 

küla 

45 40 41 43 34 33 39 39 39 42 41 39 38 38 

Hulja alevik 489 473 465 484 486 499 502 505 514 540 567 573 578 574 

Hõbeda küla 68 66 67 72 67 68 71 71 71 71 73 71 67 66 

Härjadi küla 31 33 33 36 35 38 38 36 32 31 30 28 29 30 

Jõepere küla 45 41 45 45 45 44 45 48 48 49 50 45 43 47 

Jõetaguse 

küla 

91 89 85 76 72 71 72 74 73 69 71 71 68 66 

Kadapiku 

küla 

118 120 120 111 112 105 107 107 108 110 107 106 105 103 

Kadrina 

alevik 

2222 2154 2193 2237 2278 2311 2306 2343 2418 2401 2471 2474 2463 2504 

Kallukse 

küla 

4 4 3 4 4 5 5 4 5 6 7 8 8 8 

Kihlevere 

küla 

179 186 178 179 190 190 204 205 212 218 220 219 216 217 

Kiku küla* 107 105 107 113 110 114 112 112 121 120 123 123     

Kõrveküla 

küla 

29 34 28 32 33 35 35 35 34 33 34 44 43 46 

Lante küla 28 28 27 25 27 29 30 29 28 28 36 31 32 33 

Leikude küla 91 92 94 92 91 97 94 92 77 83 78 72 73 77 

Loobu küla 55 56 46 47 47 43 42 44 44 45 47 50 51 48 

Läsna küla 34 34 37 37 36 36 36 39 37 36 36 38 39 45 

Mõndavere 

küla 

11 10 9 9 10 11 12 12 11 9 9 9 9 7 

Mäo küla 27 19 19 19 19 19 13 12 10 11 9 11 12 10 

Neeruti küla 42 43 45 43 54 59 64 60 63 66 66 70 69 68 

Ohepalu 

küla 

14 18 19 20 22 26 30 24 19 17 19 22 21 21 

Orutaguse 

küla** 

21 19 18 18 17 16 16 16 17 36         

Pariisi küla* 26 23 26 26 26 26 26 28 29 17 36 34     

Põima küla 46 42 40 36 37 39 39 39 40 33 32 31 26 26 

Ridaküla 

küla 

151 151 160 161 159 165 168 164 163 166 168 166 152 154 
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Rõmeda 

küla 

36 29 31 27 24 25 23 23 21 22 18 19 17 16 

Salda küla* 91 88 93 97 103 106 112 107 100 105 110 107     

Saukse 

küla** 

26 27 23 24 22 22 23 20 19 19         

Tirbiku küla 85 86 86 87 88 83 84 89 96 94 98 85 86 84 

Tokolopi 

küla 

32 34 32 27 29 30 29 30 30 26 26 26 25 26 

Udriku küla 27 27 28 85 106 114 115 123 126 133 139 140 142 144 

Uku küla 36 34 33 33 36 38 40 41 41 42 41 40 42 46 

Undla küla 83 83 88 85 88 87 89 91 93 92 86 80 86 91 

Vaiatu küla 76 69 72 68 69 68 68 73 71 83 88 90 93 87 

Vandu 

küla** 

31 30 29 27 28 29 29 27 20 18 51 49 47 47 

Viitna küla 60 70 72 74 75 80 80 86 84 82 83 93 93 93 

Vohnja küla 158 145 150 155 158 162 165 174 186 184 188 190 196 208 

Võduvere 

küla 

68 74 72 72 61 61 55 58 56 62 66 58 61 60 

Võipere küla 67 59 58 57 55 54 53 52 51 53 56 55 55 65 

KOV 

täpsusega 

94 105 121 60 49 51 51 51 46 46         

Kokku 5063 4959 5018 5060 5122 5212 5251 5311 5386 5435 5512 5503 5219 5293 

* 2005. aasta sügisel toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimistel toimunud haldusreformi käigus liitus 3 

endise Saksi valla küla (Kiku, Salda ja Pariisi) Kadrina vallaga. 

** 2007. aastal jagati Vandu küla kolmeks erinevaks külaks: Vandu, Saukse ja Orutaguse. 

Allikas: Rahvastikuregister 

 

Lisa 2 – Kadrina valla asulatesse saabujad ja lahkujad 2015. aastal 

  Saabujad Lahkujad 

Ama küla 5 9 

Arbavere küla 1 0 

Hulja alevik 29 18 

Hõbeda küla 0 1 

Härjadi küla 1 1 

Jõepere küla 0 3 

Jõetaguse küla 1 2 

Kadapiku küla 1 5 

Kadrina alevik 86 110 

Kallukse küla 0 0 

Kihlevere küla 11 6 

Kiku küla 2 4 

KOV täpsusega 0 13 

Kõrveküla küla 2 0 

  Saabujad Lahkujad 

Lante küla 0 0 

Leikude küla 0 1 

Loobu küla 7 0 

Läsna küla 1 2 

Mõndavere küla 1 0 

Mäo küla 0 0 

Neeruti küla 0 2 

Ohepalu küla 0 0 

Orutaguse küla 0 0 

Pariisi küla 0 2 

Põima küla 0 0 

Ridaküla küla 0 3 

Rõmeda küla 0 3 

Salda küla 0 4 
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  Saabujad Lahkujad 

Saukse küla 4 1 

Tirbiku küla 4 4 

Tokolopi küla 2 0 

Udriku küla 2 3 

Uku küla 1 0 

Undla küla 0 6 

Vaiatu küla 1 1 

  Saabujad Lahkujad 

Vandu küla 0 0 

Viitna küla 2 4 

Vohnja küla 4 9 

Võduvere küla 0 0 

Võipere küla 1 1 

Kokku 169 218 

Allikas: Rahvastikuregister 

 

 

Lisa 3 – Kadrina valda saabujad ja lahkujad 2015. aastal 

 

Saabujad Lahkujad 

aadressita 1 0 

Anija vald 0 1 

Aseri vald 0 3 

Haapsalu linn 0 2 

Haljala vald 11 0 

Harku vald 1 0 

Hummuli vald 0 1 

Juuru vald 2 0 

Jõelähtme vald 4 2 

Jõgeva linn 2 2 

Keila linn 2 2 

Kiviõli linn 0 2 

Kohtla-Järve 

linn 0 2 

Koigi vald 0 4 

Kunda linn 1 3 

Kuressaare linn 1 1 

Kuusalu vald 0 4 

Laekvere vald 3 0 

Loksa linn 1 0 

Lüganuse vald 2 0 

Maardu linn 0 1 

Mikitamäe vald 0 1 

Mäetaguse vald 1 0 

Mäksa vald 4 0 

Paide linn 0 2 

Paikuse vald 1 0 

Pajusi vald 0 1 

Paldiski linn 0 1 

Põlva vald 0 1 

Pühalepa vald 1 0 

Raasiku vald 0 1 

 

Saabujad Lahkujad 

Rakvere linn 32 27 

Rakvere vald 1 7 

Rapla vald 3 0 

Rägavere vald 3 5 

Räpina vald 1 0 

Saku vald 3 0 

Sauga vald 3 3 

Sindi linn 3 0 

Sõmeru vald 2 5 

Tallinn 16 58 

Tamsalu vald 8 5 

Tapa vald 11 20 

Tartu linn 11 8 

Tarvastu vald 2 0 

Tõstamaa vald 0 1 

Türi vald 1 0 

Valga linn 2 0 

Vastse-Kuuste 

vald 2 0 

Vihula vald 1 6 

Viljandi vald 0 1 

Vinni vald 0 5 

Viru-Nigula 

vald 1 0 

Võhma linn 0 1 

Väike-Maarja 

vald 2 3 

Välisriigid 

Austraalia 0 1 

Belgia 0 1 

Iirimaa 0 1 

Kreeka 0 1 
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Saabujad Lahkujad 

Küpros 0 1 

Norra 1 2 

Prantsusmaa 0 1 

Rootsi 1 0 

 

Saabujad Lahkujad 

Saksamaa 1 2 

Soome 18 15 

Ukraina 1 0 

Venemaa 1 1 

Allikas: Rahvastikuregister 

 

Lisa 4 - Kadrina valla asulatesse saabujad ja lahkujad 2016. aastal 

 Saabujad Lahkujad 

Ama küla 6 8 

Arbavere küla 4 0 

Hulja alevik 40 15 

Hõbeda küla 3 1 

Härjadi küla 0 3 

Jõepere küla 3 0 

Jõetaguse küla 1 1 

Kadapiku küla 9 6 

Kadrina alevik 155 75 

Kallukse küla 0 0 

Kihlevere küla 6 8 

Kiku küla 4 3 

KOV täpsusega 0 13 

Kõrveküla küla 0 3 

Lante küla 0 0 

Leikude küla 5 4 

Loobu küla 2 2 

Läsna küla 2 2 

Mõndavere küla 1 0 

Mäo küla 6 0 

Neeruti küla 0 0 

 Saabujad Lahkujad 

Ohepalu küla 0 3 

Orutaguse küla 2 0 

Pariisi küla 3 0 

Põima küla 3 1 

Ridaküla küla 5 2 

Rõmeda küla 5 0 

Salda küla 5 5 

Saukse küla 0 0 

Tirbiku küla 3 3 

Tokolopi küla 1 0 

Udriku küla 0 1 

Uku küla 3 2 

Undla küla 3 3 

Vaiatu küla 9 4 

Vandu küla 1 0 

Viitna küla 4 8 

Vohnja küla 14 5 

Võduvere küla 4 8 

Võipere küla 5 1 

Kokku 317 190 

Allikas: Rahvastikuregister 

 

Lisa 5 - Kadrina valda saabujad ja lahkujad 2016. aastal 

 

Saabujad Lahkujad 

Ambla vald 0 1 

Aseri vald 0 2 

Haljala vald 15 6 

Harku vald 0 1 

 

Saabujad Lahkujad 

Hiiu vald 1 0 

Hummuli vald 1 0 

Iisaku vald 2 0 

Illuka vald 1 0 
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Saabujad Lahkujad 

Jõelähtme vald 3 0 

Jõgeva vald 1 1 

Jõgeva linn 0 3 

Jõhvi vald 5 0 

Karula vald 1 0 

Kehtna vald 1 0 

Keila vald 0 1 

Keila linn 6 1 

Kernu vald 1 0 

Kiviõli linn 4 0 

Koeru vald 1 0 

Kohila vald 0 4 

Kohtla-Järve 

linn 8 0 

Kose vald 1 0 

Kunda linn 0 4 

Kõpu vald 1 0 

Laekvere vald 1 0 

Lüganuse vald 2 0 

Mikitamäe vald 2 0 

Mustvee linn 0 1 

Märjamaa vald 3 0 

Narva linn 2 0 

Paide vald 0 4 

Paide linn 4 0 

Paldiski linn 1 0 

Põltsamaa vald 0 2 

Raasiku vald 0 1 

Rae vald 2 0 

Rakvere vald 5 5 

Rakvere linn 65 18 

Rapla vald 1 0 

Ridala vald 1 2 

Roosna-Alliku 

vald 0 1 

Rägavere vald 1 0 

Saarde vald 3 3 

 

Saabujad Lahkujad 

Saku vald 2 0 

Saue vald 2 1 

Saue linn 1 0 

Sõmeru vald 10 1 

Tallinn 49 52 

Tamsalu vald 9 1 

Tapa vald 14 24 

Tartu linn 9 9 

Tarvastu vald 1 0 

Toila vald 1 0 

Tori vald 0 2 

Tudulinna vald 2 0 

Türi vald 1 4 

Varstu vald 1 0 

Vasalemma vald 1 2 

Vihula vald 2 3 

Viimsi vald 3 3 

Viljandi vald 1 0 

Vinni vald 9 3 

Võhma linn 1 0 

Viru-Nigula 

vald 0 4 

Väike-Maarja 

vald 5 2 

Vändra vald 0 1 

Ülenurme vald 3 1 

aadressita 25 2 

Välisriigid     

Soome 14 10 

Saksamaa 1 0 

Austraalia 1 0 

Suurbritannia 1 1 

Prantsusmaa 1 0 

Rootsi 1 1 

Läti 0 1 

Austria 0 1 

Allikas: Rahvastikuregister 

 

Lisa 6 - Korterelamud Kadrina vallas 

 Asula Aadress Üldpind Korterite 

arv 

Ehitusaasta Kinnistu 

(m²) 

1 Kadrina Viru 4b 143,1 2  1275 

2 Kadrina Tööstuse 2a 120,1 3  1219 
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 Asula Aadress Üldpind Korterite 

arv 

Ehitusaasta Kinnistu 

(m²) 

3 Hulja Kooli 1 267,5 4 1956 2754 

4 Hulja Kooli 3 258,9 4 1957 2678 

5 Hulja Keskuse 4 336,8 4 1960 2414 

6 Hulja Vandu tee 4 296,7 4 1963 4498 

7 Hulja Vandu tee 6 308,5 4 1965 3600 

8 Jõepere Järve 267,1 4  17420 

9 Kadrina Jaama 4 234,2 4 1920 771 

10 Kadrina Rakvere 10 178,7 4 1981  

11 Kihlevere Mõisa tee 1 307,1 4  2300 

12 Lante Kuuse 264,7 4  7000 

13 Salda Salda 1 266,7 4  7145 

14 Vaiatu Meiemaa  4   

15 Vaiatu Sarapiku 166 4 1967 9000 

16 Kadrina Pikk 9 240,5 5  3587 

17 Kadrina Viru 4a 196,6 5  2162 

18 Loobu Sireli 489,6 5  1957 

19 Arbavere Vahtra 472 6 1970 1000 

20 Kadrina Nooruse 1 414,6 6 1955  

21 Kadrina Nooruse 3 414,0 6 1956  

22 Kadrina Nooruse 5 411,8 6 1956  

23 Kadrina Viru 5 227,1 6  2991 

24 Kadrina Viru 4 227,1 6  2991 

25 Kadrina Veere 2 325,4 6  3258 

26 Salda Salda 4 711,0 6  2174 

27 Salda Salda 3 752,4 6 1987 2081 

28 Kadrina Kauba 11 231,2 7  1808 

29 Hulja Keskuse 9 543,2 8 1967 10986 

30 Hulja Keskuse 11 562,3 8 1966 8641 

31 Härjadi Tiigikalda 542,5 8  16000 

32 Kadrina Rakvere tee 8 348,0 8 1969  

33 Kihlevere Külavahe tee 2 848,0 8  3144 

34 Kihlevere Mõisa tee 11 524,4 8  1843 

35 Kihlevere Mõisa tee 9 558,4 8  4118 

36 Leikude Teeääre 360,0 8   

37 Leikude Põlluveere 360,0 8   

38 Neeruti Allee 530,8 8 1967 41256 

39 Ridaküla Sireli 870,0 8  5216 

40 Ridaküla Tamme 876,0 8  2993 

41 Ridaküla Nulu 882,0 8  7333 

42 Salda Salda 2 673,1 8  1952 

43 Viitna Puraviku 816,0 8 1975 8700 

44 Viitna Riisika 798,0 8 1976 7100 

45 Viitna Männimetsa 584,0 8 1968 14051 

46 Viitna Kase 787,4 8  2661 

47 Vohnja Ringi tee 1 554,9 8 1970 2455 

48 Vohnja Ringi tee 4 711,8 8 1976 2545 

49 Hulja Tõnismäe 21 1287,3 12 1985 3892 

50 Hulja Tõnismäe 22 1178,0 12 1986 3524 

51 Hulja Tõnismäe 20 1178,8 12 1986 3557 

52 Hulja Rakvere tee 34 1066,0 12 1978 3832 

53 Hulja Rakvere tee 32 888,7 12 1973 4517 
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 Asula Aadress Üldpind Korterite 

arv 

Ehitusaasta Kinnistu 

(m²) 

54 Hulja Rakvere tee 38 936,8 12 1973 3089 

55 Hulja Keskuse 1 851,4 12 1969 4416 

56 Kadrina Sauna 1 508,9 12 1980  

57 Kadrina Nooruse 7 619,3 12 1968  

58 Kihlevere Külavahe tee 4 837,7 12  2640 

59 Kihlevere Külavahe tee 1 1238,3 12  4542 

60 Kihlevere Aia tee 1 1398,5 12  4511 

61 Kiku Kiku 1 845,7 12  5568 

62 Vohnja Ringi tee 5 1006,2 12 1982 1486 

63 Vohnja Männi tee 4 1196,9 12 1987 3011 

64 Vohnja Männi 1026,4 12 1985 3308 

65 Kadrina Viitna tee 3 829,6 15 1838 1447 

66 Hulja Tõnismäe 23 1986,2 18 1985 1982 

67 Hulja Rakvere tee 30 1644,0 18 1980 3973 

68 Kadrina Kalevipoja 1 1347,4 18 1982  

69 Kadrina Nooruse 2 894,0 18 1972  

70 Kadrina Nooruse 4 887,4 18 1973  

71 Kadrina Rakvere tee 9 1190,9 18 1988  

72 Kadrina Tehnika 11 780,9 18 1971  

73 Kadrina Tehnika 9 858,6 18 1970  

74 Kadrina Tehnika 7 881,8 18 1971  

75 Kadrina Lasteaia 3 1041,1 18 1982  

76 Kadrina Tapa tee 10 805,4 18  1688 

77 Kadrina Pargi 20 1226,9 21 1976  

78 Kadrina Pargi 22 1395,9 21 1977  

79 Hulja Tõnismäe 16 2199,8 24 1982 6887 

80 Hulja Tõnismäe 19 1986,2 24 1984 6516 

81 Kadrina Nooruse 6 1243,4 24 1974  

82 Kadrina Nooruse 8 1256,8 24 1975  

83 Kadrina Pargi 24 1506,4 24 1978  

84 Kadrina Pargi 26 1494,0 24 1979  

85 Kadrina Kalevipoja 3 1572,4 30 1987  

86 Kadrina Kalevipoja 5 1574,6 30 1987  

87 Kadrina Kalevipoja 8 1594,8 30 1989  

88 Kadrina Kalevipoja 10 1512,4 30 1990  

89 Kadrina Rakvere tee 5 1725,9 30 1980  

90 Kadrina Rakvere tee 7 1731,9 30 1980  

91 Kadrina Rakvere tee 1 5748,8 85 1986  

92 Kadrina Rakvere tee 3 5903,8 95 1984  

 Kokku  84146,4 1244   

Allikas: Kadrina Vallavalitsus 

 

Lisa 7 - Kadrina valla kohalikud teed 

Tee nr Tee nimetus Tee 

pikkus 

Teeosa 

nr 

Tee 

algus 

Tee 

lõpp 

Tee jaotus Märkus 

2730035 Metsameeste - 

Läsna tee 

1,22  0 1,22 kohalik tee  

2730036 Loobu - Läsna tee 4,27  0 4,27 kohalik tee  

2730038 Viitna - Arbavere 4,03  0 4,03 kohalik tee  
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Tee nr Tee nimetus Tee 

pikkus 

Teeosa 

nr 

Tee 

algus 

Tee 

lõpp 

Tee jaotus Märkus 

tee 

2730039 Ama - Vatku tee 1,76  0 1,76 kohalik tee  

1900019 Liiguste - Võipere 

tee 

4,79 2 0,42 2,45 kohalik tee 0-0,42 

Haljala 

   3 2,45 3,62 eratee  

   4 3,62 5,21 kohalik tee  

2730041 Vatku tee 2,47  0 2,47 kohalik tee  

2730043 Mõndavere tee 5,94  0 5,94 kohalik tee  

2730044 Karjääri tee 1,34  0 1,34 kohalik tee  

1900046 Auküla – Kihlevere 

tee 

3,41 2 1,52 4,93 kohalik tee 0-1,52 

Haljala 

2730063 Ahila tee 0,64  0 0,64 kohalik tee  

2730064 Undla – Kihlevere 

tee 

3,39  0 3,39 kohalik tee  

2730065 Undla – Kadapiku 

tee 

1,85  0 1,85 kohalik tee  

2730066 Lante tee 1,12  0 1,12 kohalik tee  

2730067 Sirgu - Lante tee 0,38  0 0,38 kohalik tee  

2730068 Rogeri tee 0,54 1 0 0,13 kohalik tee  

2730068 Rogeri tee  2 0,13 0,54 kohalik tee  

2730080 Kõrveküla - 

Sarapiku tee 

1,7  0 1,7 kohalik tee  

2730081 Vohnja – Laoniidu 

tee 

2,56  0 2,56 kohalik tee  

2730082 Vohnja – Kallukse 

tee 

3,59 1 0 0,27 kohalik tee  

   2 0,27 3,22 eratee  

   3 3,22 3.59 kohalik tee  

2730083 Vohnja – Ohepalu 

tee 

7,14  0 7,14 kohalik tee  

2730084 Leikude - Kolu tee 3,18  0 3,18 kohalik tee  

2730085 Leikude - Mäo tee 1,29  0 1,29 kohalik tee  

2730086 Pakitu – Põima tee 5,46  0 5,46 kohalik tee  

2730088 Rannavärava - 

Ohepalu tee 

2,49  0 2,49 kohalik tee  

2730089 Põima – 

Koplimetsa tee 

1,22  0 1,22 kohalik tee  

2730090 Vanamõisa tee 1,74  0 1,74 kohalik tee  

2730091 Ridaküla tee 0,39  0 0,39 kohalik tee  

2730092 Nagala tee 0,46  0 0,46 kohalik tee  

2730093 Udriku tee 0,65  0 0,65 kohalik tee  

2730094 Ringi tee 0,3  0 0,3 kohalik tee  

2730095 Männi tee 0,34  0 0,34 kohalik tee  

2730096 Vahtra tee  0,08  0 0,08 kohalik tee  

2730097 Puhkekeskuse tee 0,23  0 0,23 kohalik tee  

2730264 Päri-Mõtte tee 2,20  0 2,20 kohalik tee  

2730266 Kiigepaju tee 1,02  0 1,02 kohalik tee  

2730360 Tirbiku tee 1,9  0 1,9 kohalik tee  

2730361 Uudismaa tee 0,37  0 0,37 kohalik tee  

2730365 Hulja – Neeruti tee 6,95  0 6,95 kohalik tee  

2730366 Mäeotsa - 1,95  0 1,95 kohalik tee  
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Tee nr Tee nimetus Tee 

pikkus 

Teeosa 

nr 

Tee 

algus 

Tee 

lõpp 

Tee jaotus Märkus 

Jõetaguse tee 

2730367 Võduvere - 

Jõetaguse tee 

0,65  0 0,65 kohalik tee  

2730368 Kadrina-Neeruti 2,74  0 2,74 kohalik tee  

2730748 Riistamäe - Neeruti 

tee 

5,78  0 5,78 kohalik tee  

7160003 Kiku tee 3,75  0 3,75 kohalik tee  

7160004 Polli tee 3,32  0 3,32 kohalik tee  

7160071 Suusabaasi tee 1,12  0 1,12 kohalik tee  

2730247 Urva tee 0,25  0 0,25 kohalik tee  

2730048 Aru tee 0,4  0 0,4 kohalik tee  

2730198 Surnuaia tee 0,1  0 0,1 kohalik tee  

2730060 Saukse tee 1,53  0 1,53 kohalik tee  

2730251 Külavahe tee 0,14  0 0,14 kohalik tee  

2730252 Aia tee 0,1  0 0,1 kohalik tee  

2730253 Kase tee 0,17  0 0,17 kohalik tee  

2730099 Tammissaare tee 0,35 1 0 0,35 kohalik tee  

2730098 Kolu-Laoniidu tee 0,32 1 0 0,32 kohalik tee  

  0,06 2 0,32 0,38 eratee  

  0,30 3 0,38 0,68 kohalik tee  

  0,59 4 0,68 1,27 eratee  

2730255 Kadrina-Hulja 

kergliiklustee 

4,76  0 4,76 kohalik tee  

2730034 Metsameeste tee 0,28  0 0,28 kohalik tee  

 Kallukse tee 0,25 1 0,00 0,25 kohalik tee  

  0,06 2 0,25 0,31 eratee  

  0,13 3 0,31 0,44 kohalik tee  

Allikas: Kadrina Vallavalitsus 

 

Lisa 8 - Kadrina valla avalikud tänavad 

Tänava nr Tänava nimetus Tänava pikkus Tänava algus Tänava lõpp 

2730201 Raua tn 367 0 367 

2730202 Tehnika tn 313 0 313 

2730249 Nooruse tn 230 0 230 

2730203 Pargi tn 709 0 709 

2730204 Rakvere tee  253 0 253 

2730234 Rakvere tee 143 0 143 

2730205 Kalevipoja tn  454 0 454 

2730206 Tamme tn 193 0 193 

2730207 Õie tn 192 0 192 

2730208 Saare tn 131 0 131 

2730209 Kodu tn  70 0 70 

2730210 Põllu tn  870 0 870 

2730211 Koidu tn   830 0 830 

2730212 Sepa tn 292 0 292 

2730213 Kalda tn 837 0 837 

2730214 Aasa tn  800 0 800 

2730215 Vahtra tn 285 0 285 

2730216 Tööstuse tn 1345 0 1345 
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Tänava nr Tänava nimetus Tänava pikkus Tänava algus Tänava lõpp 

2730217 Veere tn 367 0 367 

2730218 Metsa tn  283 0 283 

2730220 Aia tn   800 0 800 

2730221 Pikk tn  975 0 975 

2730222 Uus tn  825 0 825 

2730223 Neeruti tee 505 0 505 

2730224 Posti tn  228 0 228 

2730225 Jõe tn  260 0 260 

2730226 Allika tn  600 0 600 

2730227 Allika põik 114 0 114 

2730242 Vee tn  148 0 148 

2730243 Lõuna tn 142 0 142 

2730248 Puusepa tn 235 0 235 

2730245 Kooli põik 27 0 27 

2730244 Kooli tn 85 0 85 

2730250 Kauba tänav lõik 2 255 0 255 

2730237 Veere põik 47 0 47 

2730238 Lasteaia tn 82 0 82 

2730239 Viru põik 103 0 103 

2730240 Soojuse tn 385 0 385 

2730241 Luige tn 280 0 280 

2730231 Vandu tee 884 0 884 

2730233 Tõnismäe tee  803 0 803 

2730246 Tõnismäe tee 154 0 154 

2730232 Kooli tn  347 0 347 

2730230 Rebasemäe tee 769 0 769 

2730229 Keskuse tn  506 0 506 

2730228 Rakvere tee 1752 0 1752 

Allikas: Kadrina Vallavalitsus 

 


