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Sissejuhatus 
 
Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 on vastu võetud Kadrina Vallavolikogu 15. 
oktoober 2018 määrus nr 15. 
 
Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 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. 
 
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. 
 
Kadrina valla arengukava muutmises osalesid Kadrina Vallavolikogu erinevad komisjonid, 
kaasati valdkonna spetsialiste nii vallavalitusest kui ka väljastpoolt. 
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Kadrina valla visioon 2035 
 
Kadrina vald on kaasaegne, atraktiivne ja keskkonnasõbralik piirkond, mis pakub meeldivat 
elukeskkonda kõikidele kogukonna liikmetele ning külalistele. Laste eluterveks ja loovaks 
arenguks on loodud kaasaegne haridusvõrgustik ning lisaks ambitsioonikale ettevõtlusele toetab 
valla arengut kodanike aktiivne seltsitegevus läbi eneseteostuse kultuuris, spordis ning aktiivses 
puhkuses. 
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Rahvastik ja geograafiline asend 
 
1.1. Geograafiline asend 
 
Kadrina vald asub Lääne-Viru maakonna lääneosas. Kadrina valla pindala on 353,92 km², mis on 
ligikaudu 10% Lääne-Viru maakonna pindalast. 
Kadrina vallal on 39 küla: Ama (93 inimest), Arbavere (45), Hõbeda (66), Härjadi (33), Jõepere 
(43), Jõetaguse (87), Jürimõisa (21), Kadapiku (117), Kallukse (4), Kihlevere (174), Kiku (101), 
Kõrveküla (27), Lante (28), Leikude (76), Loobu (57), Läsna (34), Mõndavere (11), Mäo (26), 
Neeruti (43), Ohepalu (14), Orutaguse (21), Pariisi (25), Põima (50), Ridaküla (149), Rõmeda 
(37), Salda (86), Saukse (29), Sootaguse (38), Tirbiku (88), Tokolopi (34), Udriku (26), Uku 
(35), Undla (52), Vaiatu (79), Vandu (28), Viitna (57), Vohnja (142), Võduvere (66), Võipere 
(69) ja 2 alevikku Kadrina (2181) ja Hulja (467). 2018. aasta aprillis lisandusid Kadrina valda 
Kolu küla ja Jürimõisa küla. 
Valda läbivad Tallinn-Peterburi raudtee, Tallinn-Narva ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee. 
Kadrina alevik asub 15 km kaugusel Rakvere ja Tapa linnadest ning 85 km kaugusel Tallinnast. 
 
1.2. Rahvastik 
 
Rahvastikuregistri andmeil on Kadrina vallas 2018. aasta 1. jaanuari seisuga 4958 elanikku. 
Kuna 2005. a sügisel toimus haldusreform, mille käigus liitus Kadrina vallaga endise Saksi valla 
3 küla (Kiku, Salda ja Pariisi), siis oli valla elanike arv kasvanud 2006. a 1. jaanuariks 284 
elaniku võrra. 
2008. aastast alates on valla elanike arv olnud pidevas languses. Elanike arvu muutus on paljuski 
seotud 2008.–2009. a majanduskriisiga, kui paljud tööealised inimesed kolisid välisriikidesse 
tööd otsima. Hiljem on välisriikidesse kolinud ka nende perekonnad. Tegemist on üle-eestilise 
muutusega samadel põhjustel. 
2017. a rahvastiku kasvu tingis haldusreformiseadusega pandud piirmäär, mille järgi pidi 2017. a 
1. jaanuari seisuga omavalitsuses olema vähemalt 5000 elanikku, et ei toimuks sundliitmist mõne 
naaberomavalitsusega. 
 
Tabel 1: Loomulik iive Kadrina vallas seisuga perioodil 2004–2017 

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

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

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

Loomulik 
iive 

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

Allikas: Rahvastikuregister 
 
Kadrina valla elanike jaotumine soo ja vanusegrupi järgi on vaadeldav joonisel 1, millel on 
kujutatud Kadrina valla rahvastikupüramiidi seisuga 1. jaanuar 2018. 
 
Joonis 1: Kadrina valla rahvastikupüramiid seisuga 01.01.2018 
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Allikas: Rahvastikuregister 
 
Väikelapse- ja eelkooliealisi lapsi on Kadrina vallas, seisuga 1. jaanuar 2018, 327. Kooliealisi 
lapsi ja noori on Kadrina vallas 708. Tööealisi täisealisi elanikke on Kadrina vallas 3058. Kuna 
alates 1. jaanuarist 2017 algab vanaduspensioniiga alates 65. eluaastast, siis 
vanaduspensioniealisi elanikke on vallas 865. 
 
Tabel 2: Kadrina valla rahvastik vanusegrupiti seisuga 1. jaanuar 2018 

  1.01.2018 

0–6-aastased 327 

7–18-aastased 708 

19–35-aastased 1125 

36–64-aastased 1933 

65-aastased ja 
vanemad 

865 

Kokku 4958 

Allikas: Rahvastikuregister 
 
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 2018. a 1. jaanuari seisuga 51,11, mis näitab, et 100 
tööealise elaniku kohta on 51,11 mittetööealist. 
Erinevus eelnevate aastatega tuleneb muuhulgas ka sellest, et seisuga 1. jaanuar 2017 on 
vanaduspensioniiga alates 65. elueast varasema 63 asemel. 
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Tabel 3: Demograafilise töösurveindeks ja ülalpeetavate määr Kadrina vallas seisuga 1. jaanuar 
2015–2018 

  1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017 1.01.2018 

Ülalpeetavate määr 55,02 56,24 50,10 51,11 

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 4: Ränne Kadrina vallas perioodil 2009–2017 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sisseränne 103 137 122 118 189 179 169 317 154 

Väljaränne 184 184 168 193 243 216 218 190 256 

Rändesaldo -81 -47 -46 -75 -54 -37 -49 127 -102 

Allikas: Rahvastikuregister 
 
 

2. Haridus 
 
2.1 Alusharidus ja lasteaiad 
 
Kadrina vallas annab alusharidust Kadrina Lasteaed Sipsik ja Vohnja Lasteaed-Algkool. 
 
2017/18. õppeaastal oli laste arv Sipsiku Kadrina maja 10 rühmas 172 ja Hulja maja 3 rühmas 
40. Lasteaias töötab lastega 32 pedagoogi. Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade 
(TEL) võrgustikku. Lapsed osalevad jalgpalli-, laulu-, spordi- võimlemis- ja tantsu-, lego- ja 
robootikaringides. Lasteaias tegutseb beebikool. Laste kasvukeskkonda on järjepidevalt 
investeeritud. 2018 rekonstrueeritakse Kadrina Lasteaia Sipsik õueala. Varem on uuendatud 
sõimerühmade alad, piirdeaed, lava, õuesõppe- ja spordiala. 
2017/18. õa oli Vohnja Lasteaed-Algkooli kahes rühmas 25 last. Lasteaia lastega tegelevad 4 
pedagoogi, kokku 2,8 ametikohaga. Lisaks on väikeste rühmas üks õpetajaabi. 
 
Väljaspool Kadrina valda käis lasteaedades 2017/18. õa 19 last. 
 
2.2 Üldharidus ja üldhariduskoolid 
 
Üldhariduskoolid Kadrina vallas on Kadrina Keskkool ja Vohnja Lasteaed-Algkool. 
Kadrina Keskkooli õpilaste arv 2017/18. õa oli 603 (põhikoolis 489, gümnaasiumis 114). 
Pedagooge töötab koolis 58. Kooli kasutuses on õpilaskodu 28 õpilasele. Gümnaasiumiosas on 

kolm õppesuunda: reaaltehniline, humanitaarsotsiaal- ja loodusteaduslik. Lisaks on 
gümnaasiumiastme õpilastel võimalus valida valikaineid, mis annavad eelkutsealaseid teadmisi 
(politsei- ja päästeõpe, riigikaitse jne valdkondades). Kadrina Keskkool panustab õpilastele 
erinevate võimaluste pakkumisele tehnoloogia valdkonnas. Alates I kooliastmest on õpilastel 
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võimalus osaleda erinevates tehnoloogia alastes ringides (robootika, arvutijoonestamine, 3D 
printimine jms). Kadrina Keskkooli õpilased on edukalt esinenud aineolümpiaadidel. 
Panustatakse hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele sobiva õpikeskkonna loomisele 
(õpiraskustega õpilaste klassid, väikeklassid). Koolis tegutseb väga palju huviringe ja on head 
sportimisvõimalused. 
 
Vajadus on investeerida õpi- ja töökeskkonna kaasajastamiseks, sh IT-taristusse. Koolihoone on 
vaja renoveerida tänapäeva õpikäsitlusele vastavaks ning korrastamist vajab kooli fassaad (B ja 
C korpus) ja staadion. Väljakutseks on noorte õpetajate osakaalu tõstmine ja tugispetsialistide 
leidmine. Riikliku koolivõrgu korrastamise käigus on vajadus välja töötada strateegia 
konkurentsivõimelise hariduse võimaldamiseks valla õpilastele erinevates kooliastmetes. Tuleb 
analüüsida füüsilisi-, rahalisi- ja inimressursse ning demograafilist olukorda. 
 
Vohnja Lasteaed-Algkoolis õppis 2017/18. õa 23 õpilast kahes liitklassis. Lapsi õpetab 4 

pedagoogi, kokku 2 ametikohaga. 
 
Kadrina vallas elavatest lastest õppis 2017/18. õa väljaspool valda 88 õpilast. Neist 68 põhikooli 
astmes, kellest 30 õpib mujal hariduslike erivajaduste tõttu. Gümnaasiumitaseme haridust saavad 
mujal 20 õpilast, kellest pooled õpivad täiskasvanute gümnaasiumites. 
 
Samal õppeaastal õppis Kadrina valla koolides 61 õpilast teistest kohalikest omavalitsustest, 
peamiselt Tapa ja Haljala vallast. Neist 24 õppis gümnaasiumi astmes. 
 
2.3 Huviharidus ja noorsootöö 
 
Kadrina vallas on noortel head vaba aja veetmise võimalused, milleks on välja arendatud 
infrastruktuur ja hästi toimivad asutused ning organisatsioonid. 
 
Huviharidust  pakub Kadrina Kunstidekool, kus saab süvendatult õppida nii muusikat kui kunsti. 
2017/18. õa oli kooli kunsti- ja muusikaosakonnas õppijaid ning ringide töös osalejaid kokku 
101. 
Huviharidust käivad Kadrina valla lapsed omandamas ka väljaspool valda. Mujal huvikoolides 
õppis 2017/18. õa 128 õpilast, peamiselt Rakvere linna huvikoolides. Populaarsemad on 
Esteetika- ja Tantsukool OÜ ning Muusika- ja Kunstikool Kaur (balleti klass). 
 
Huvitegevus on koondunud peamiselt üldhariduskoolide juurde, huvikeskusesse ja rahvamajja 
ning mitmeid tegevusi pakuvad MTÜ-d. 
Kadrina Keskkooli juures tegutsevad rahvatantsuringid, koorid, lauluansamblid, tehnikaringid, 
spordiringid. Mõttetegevusi arendatakse maleringis, nuputamis- ja lugemisteemalistes ringides. 
Huvikeskuses tegutseb avatud noortekeskus, kus lisaks avatud noorsootööle, viiakse läbi 
erinevaid projekte, töötubasid ja korraldatakse laagreid. Seal on võimalik turvaliselt ja 
eesmärgistatult veeta vaba aega, oodata bussi või treeningut. Noorte käsutuses on mitmekesised 
mängulauad, video- ja lauamängud. Panustatakse noorte toetamisse eneseteostuse otsinguil. 
Vajadus on arendada mobiilset noorsootööd, et jõuda noorteni väljaspool keskust. 
Huvikeskuses on väga hea õppeköök, kus tegutseb kokandusring. Lisaks saab regulaarselt 
treenida koroonat ja harrastada kantritantsu. Huviklubi Nelson korraldab seinaronimist ning 
JustDance ning Esteetika- ja Tantsukool viivad läbi tantsutreeninguid. Harivaid, projektipõhiseid 
tegevusi pakub Huviklubi Cadencia. 
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Sport on Kadrina laste ja noorte hulgas populaarne. Kaua aega tegutsenud MTÜ Spordiklubi 
Kadrinas saavad õpilased tegeleda kergejõustikuga, ujumisega, laskmisega ja jalgpalliga. Klubi 
tegevuses osaleb ligi 200 noorsportlast. Maadluse osas on loodud uus spordiklubi Caaro SK 
MTÜ. 
Isamaalist kasvatust arendav Kaitseliidu Viru Maleva Kadrina rühma Noorte Kotkaste liikumine 
on viimasel ajal hoogustunud. Noored kotkad ja kodutütred osalevad laagrites, koolitustel, 
väljasõitudel. 
Undla külas pakub loovust arendavaid tegevusi Lauli Loovstuudio. 
Vohnja lastel on võimalus aastaringselt osaleda vibulaskmise treeningutel, laulda kooris ja 
ansamblites ning tegutseda näiteringis. MTÜ Vohnja Päikesekiir korraldab Vohnjas lastele ka 
vibu- ja loovuslaagreid. 
Kadrina valla raamatukogu Hulja filiaalis korraldatakse lastele ja noortele erinevaid 
meisterdamisi ning tähistatakse kalendritähtpäevi. 
Läsna rahvamajas korraldatakse noortele projektipõhiseid tegevusi ja külateatri lavastused 
hõlmavad mitmeid põlvkondi. 
Kadrina kiriku juures toimub lastele ja noortele pühapäevakool ning leerikursused. 
 
HARIDUS 
Tegevus Aeg Kes 
E 1: Tagada kõigile 1,5-2 aastastele lastele lasteaia koht 
T 1.1 Ruumilise õppekeskkonna ümberkujundamine 
erinevatele vanustele sobivaks 

2019-2020 vald, projektid 

E 2: Suurendada noorte õpetajate osakaalu 
T 2.1 Valla stipendiumi loomine õpetajakoolituse 
magistriõppes õppijatele 

2019-… vald 

E 3: Tõsta arenguliste erivajadustega (AEV) ja HEV laste perekondade teadlikkust 
T 3.1 Korraldada koolitusi AEV ja HEV lastega 
perekondadele 

pidev kool, vald, 
projektid 

E 4: Haridusvaldkonna spetsialistide leidmine (aineõpetajad, logopeedid jt 
tugispetsialistid) 
T 4.1 Eesmärgipärane mainekujundus ja 
karjäärinõustamine 

pidev koolid, lasteaiad, 
vald 

T 4.2 Valla stipendiumi loomine õpetajaks ja 
tugispetsialistiks ümberõppijatele 

2019-… vald 

E 5: Võimaldada konkurentsivõimelist haridust valla õpilastele erinevates kooliastmetes 
T 5.1 Analüüsida füüsilisi-, rahalisi- ja inimressursse ning 
demograafilist olukorda 

2019 vald, kool, 
projektid 

T 5.2 Kaasates kogukonda töötada välja strateegia 
konkurentsivõimelise hariduse võimaldamiseks valla 
õpilastele erinevates kooliastmetes. 

2019 vald, kool, 
projektid 

E 6: Kaasaegse õpi- ja töökeskkonna loomine 
T 6.1 Kadrina lasteaed Sipsik Kadrina hoone õuealale 
paigaldatakse juurde mänguvahendeid 

2019-2023 vald, lasteaed, 
projektid 

T 6.2 Kadrina lasteaed Sipsik Hulja hoone õueala 
täiendamine 

2019-2023 vald, lasteaed, 
projektid 

T 6.3 Kadrina lasteaed Sipsik Kadrina hoone fassaadi 
renoveerimine 

2019-2020 vald, lasteaed, 
projektid 

T 6.4 Vohnja Lasteaed-Algkooli hoonele uue katuse 
ehitamine 

2020-2025 vald, kool, 
projektid 
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T 6.5 Vohnja Lasteaed-Algkooli hoone fassaadi 
taastusremont ja viimistlemine 

2025-2027 vald, kool, 
projektid 

T 6.6 Kadrina Keskkooli terviklahendusega 
renoveerimisprojekti koostamine 

2020 vald, kool, 
projektid 

T 6.7 Kadrina Keskkooli rekonstrueerimine atraktiivseks 
terviklahendusega õpikeskkonnaks 

2021-2023 vald, kool, 
projektid 

T 6.8 Kadrina Keskkooli sisustuse ja õppevahendite 
kaasajastamine 

2019-2022 vald, kool, 
projektid 

T 6.9 Kadrina Keskkooli staadioni 
rekonstrueerimisprojekti koostamine 

2020-2021 vald, kool, 
projektid 

T 6.10 Kadrina Keskkooli staadioni rekonstrueerimine 2021-2023 vald, kool, 
projektid 

 
HUVIHARIDUS 
E 1: Vajaduspõhiselt luua uusi huviringe 
T 1.1 Uuringu läbiviimine huvihariduse vajaduste 
kaardistamiseks 

2019 huvikeskus 

T 1.2 Vajaduspõhiselt ringide avamine või teenusepakkuja 
leidmine 

pidev huvikeskus, vald 

T 1.3 Kodanikualgatuse toetamine huvihariduse 
arendamisel 

pidev huvikeskus, vald, 
projektid 

E 2: Kaasajastada olemasolevate ringide tegevust tänapäevaste, mitmekesiste vahendite 
ja kvaliteetse juhendamisega 
T 2.1 Noorsootöötajate ja huvialaõpetajate koolitamine pidev huvikeskus, vald, 

projektid 
T 2.2 Inventari ja vahendite uuendamine, soetamine pidev huvikeskus, vald, 

projektid 
T 2.3 Juhendajate tunnustamine ja motiveerimine pidev huvikeskus, vald, 

projektid 
E 3: Keskustest kaugemal elavatele noortele noorsootööd hõlmavates tegevustes 
osalemise võimaldamine 
T 3.1 Transpordi korraldamise aluste väljatöötamine 
huvihariduse võimaldamiseks 

pidev huvikeskus, vald, 
projektid 

T 3.2 Noortele suunatud tegevuste toomine küladesse (sh 
mobiilne noorsootöö) 

pidev huvikeskus, vald, 
projektid 

E 4: Vähendada sotsiaal-majanduslikel põhjustel huvitegevusest eemale jäämist 
T 4.1 Huviringi osavõtutasude kompenseerimine 
vähekindlustatud perede lastele 

pidev huvikeskus, vald, 
projektid 

E 5: Noorte mitmekesiste valikute toetamine 
T 5.1 Õpilaskoha kulude tasumine väljapool valda 
huvikoolides õppijatele, kes on kooliealised ja kelle 
valitud huviala pole võimalik õppida valla huvikoolis 

pidev huvikeskus, vald, 
projektid 

E 6: Noorte kaasamine valdkonna arengu planeerimisse 
T 6.1 Huvitegevuse kava arendamine koostöös tegevusi 
pakkuvate organisatsioonide ja noortega 

pidev huvikeskus, vald, 
projektid 

T 6.2 Koostöö noortevolikoguga pidev huvikeskus, vald, 
projektid 
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3. Kultuur ja vaba aeg 
 
3.1 Rahvakultuur 
 
Kadrina vald on huvitava ja rikkaliku kultuuriloolise minevikuga. Siin hinnatakse kõrgelt 
traditsioone, vaimsust, isetegevust ja seltsielu. Olemas on head võimalused ja taristu 
mitmekesisteks tegevusteks (sh ilus rahvamaja, korralik huvikeskus ja raamatukogu). Vallas on 
palju kultuurikollektiive ja neid juhivad püsivad, erialase ettevalmistusega ja aktiivsed 
juhendajad. Huvi rahvakultuuri vastu on suur. Samuti on vallas elujõulised kodanikuühendused 
ja aktiivsed külaseltsid. Kirjutatakse aktiivselt projekte ja viiakse neid ellu. 
 
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, Kadrina Maanaiste Selts MTÜ. 
 
Rahvamajade tegevus on suunatud eeskätt oma rahva kultuuripärandi säilitamisele ja 
propageerimisele ning erinevatele sihtgruppidele kultuurilise isetegevuse võimaluste 
pakkumisele. 
 
Hetkel tegutseb Kadrina Rahvamajas 11 taidlus- ja huviringi: rahvatantsuringidest on esindatud 
vanem segarühm, naisrühm, tantsurühm Vöökudujad ja Vöökudujate memmed. Lastele on 
tantsu- ja mänguring ning lauluring. Rahvamajas tegutseb Kadrina Segakoor ja Kadrina 
Pasunakoor, Kadrina kapell ja käsitööring. 
Vilgas seltsitegevus käib ka Läsna Rahvamajas. Hetkel tegutseb selles näitering, külakoor, laste 
laulu- ja tantsuring, käsitööring ja kino. Näitering annab külalisetendusi erinevates rahvamajades 
üle Eesti. Kino toimub kord nädalas, vastavalt hooajale. 
Aktiivselt käiakse koos ka Ridaküla Seltsimajas, kus pakutakse erinevaid tegevusi 
(kangastelgedega kudumine jm). 
 
Rohkearvuliselt osaletakse üldlaulu- ja tantsupidudel. Eesti rahvakultuuri tutvustatakse 
külaskäikudel sõprusvaldadesse. Suvehooaja kultuuriürituste paigaks on Kadrinas lauluväljak 
koos seal asuva laululavaga. 
 
Probleemiks on juhendajate ja tegevuste ebaühtlane rahastamine. Vähe tehakse sisulist koostööd 
valla kultuuri-, haridus- ja muude asutuste vahel (nt ürituste kattuvus), info on ebapiisvalt 
kättesaadav vanema elanikkonna seas. Puudub valla kultuurijuht, kes omaks terviknägemust ja 
koordineeriks kogu kultuurielu ja korraldaks ühtset kultuurikalendrit. 
 
3.2 Raamatukogud 
 
Kadrina Valla Raamatukogu põhieesmärgiks on elanikele juurdepääsu tagamine kirjandusele, 
perioodikale ja muule teabele ning õppimise ja enesetäiendamise toetamine. 
 
Kadrina valla raamatukogu toimib valla keskraamatukoguna ja koordineerib Kadrina, Hulja, 
Kihlevere, Viitna ja Vohnja raamatukogude tööd. Raamatukogu teisel korrusel tegutseb MTÜ 
Kadrina kirjandusklubi ja kinoklubi. 
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Tänaseks on raamatukogu hoone täielikult renoveeritud ning ruumid on hubased ja kaasaegselt 
sisustatud. Raamatukogus toimuvad regulaarselt kirjandus- ja kohtumisõhtud huvitavate 
inimestega ja kinoklubis tutvustatakse vallaelanikele Eesti ja välismaa väärtfilme. Organiseeritud 
on üksikvanurite ja puuetega inimeste koduteenindus. Lugejate teenindamiseks on raamatukogu 
kõigis üksustes interneti püsiühendusega üldkasutatavad arvutid (avalik internetipunkt). 
Raamatukogu kõigis üksustes on tasuta wifi leviala ja koostatud on täielikud elektronkataloogid 
ning teavikute laenutamine toimub elektrooniliselt. 
 
Hulja filiaal asub Kadrina Lasteaed Sipsik Hulja hoones. Ruumid on avarad, remonditud, 
sisustatud nõuetekohase mööbliga ning sobilikud täitma koos raamatukogutööga ka külakeskuse 
rolli. Hulja filiaali eripäraks on aktiivne töö lastega. Lisaks alustas 2017. a oktoobrist tegevust 
kinoklubi. 
 
Kihlevere filiaal asub kahekorruselise kortermajas. Lisaks põhitegevusele kannab raamatukogu 
külakeskuse rolli ja raamatukoguhoidja tegeleb ka Omniva postipunkti tööga. Viitna filiaal asub 
kahekorruselises kortermajas. Vohnja filiaal asub Vohnja mõisahoone esimesel korrusel. 
Põhirõhk on pandud tööle Vohnja Lasteaed-Algkooli lastega. Vohnja piirkonna inimeste 
paremaks teenindamiseks avati 2017. a märtsis Ridaküla teeninduspunkt. Vohnja filiaal vajab 
osaliselt raamaturiiulite väljavahetamist ja töötajale puhkenurga loomist. 
 
Kõikides filiaalides puudub ligipääs liikumispuuetega inimestele. 
 
3.3 Kirik ja kalmistu 
 
Kadrina vallas tegutseb kaks kogudust: EELK Kadrina Katariina kogudus ja EKNK Hulja 
kogudus. 
 
EELK Kadrina Katariina koguduse  15. sajandil ehitatud kirik ja kalmistu on ajaloo-, 
arhitektuuri- ja arheoloogiamälestised, mis on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) 
omandis. Kogudusele kuulub ka Hulja kalmistu. Kirikuhoone seisukord on rahuldav. 
Siseremondi käigus paigaldati paeplaatidest hoone põrand, uuendati pinkide ja orelirõdu 
värvkate, ehitati uudse lahendusega valgustus ja valmis uus kellalöögi mehhanism. Veel 
kuuluvad kogudusele pastoraadi hoone, mille seisukord on rahuldav (hoones asuvad koguduse 
õpetaja eluruumid ja koguduse kantselei), ning leerimaja, mis on renoveeritud. 
 
Kiriku juures tegutsevad pühapäevakool ja koor. Kirik on suurepärase akustikaga ja siin 
korraldatakse kontserte. Kiriku oreli kapitaalremondiks loodi EELK Kadrina Katariina koguduse 
poolt Kadrina Kiriku Oreli Sihtasutus. Kiriku orel on täielikult taastatud ning sihtasutus jätkab 
oma tegevust eeskätt kontsertide korraldamisega. 
 
EKNK Hulja Kogudus  asutati 30.08.1993. EKNK Hulja Kogudusel on sõpruskogudus Soomes 
- Ikaaliste Nelipühi Kogudus. EKNK Hulja Kogudusel on kaks EKNK kauplust Huljal ja Tapal. 
Peetakse jumalateenistusi ja palvekoosolekuid, korraldatakse lastele ja noortele suvelaagreid ja 
erinevaid väljasõite ning üritusi. Toimub piiblikool, laste- ja noorsootöö, pensionäride klubi, 
laulu- ja tantsuring. 
 
3.4 Kadrina kalmistu 
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Kiriku lääneotsa (torni) vastas on mälestussammas Kadrina kihelkonna inimestele, kes langesid I 
maailmasõjas ja Vabadussõjas. 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. 
 
MTÜ Neeruti Selts hoolitseb kultuurilooliste haudade eest. 2018 renoveeriti Vabadussõja 
ausamba tekstitahvlid. Vajadus on leida lahendus suurele hulgale metallristidele, mis on 
kasutusest kõrvale jäänud, samas omavad kultuuriväärtusliku tähendust. Samuti on vajadus 
reguleerida valla ja koguduse vahelised ülesanded seoses kalmistu pidamise ja hooldamisega. 
 
3.5 Kolmas sektor ja külaliikumine 
 
Kadrina vallas on kodaniku aktiivsus piirkonniti erinev. Kadrina vallas tegutsevad aktiivsemalt 
järgmised mittetulundusühingud: 
Huviklubi Cadencia 
Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu 
Kadrina Kiriku Oreli SA 
Kadrina Saunaklubi 
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 
 
Loetletutele lisandub veel kodanikualgatuse aktiviste ja seltse. Kadrina vallal on kolmandale 
sektorile ette nähtud toetused valla eelarvest. Taotlused esitatakse vallavalitsusele eelarve 
projekti väljatöötamise ajal hiljemalt 15. oktoobriks. 
 
KULTUUR JA VABA AEG 
Tegevus Aeg Kes 
E 1: Kultuurivaldkonnas juhtimise ja tarbimise kval iteedi parandamine 
T 1.1 Kultuurikorralduse ümberkujundamine ühtseks 
erinevate toimekohtadega hallatavaks asutuseks 

2018-2019 vald 

T 1.2 Rahvamaja liitmine Kadrina tsentraalse kaugkütte-
süsteemiga 

2021-2022 vald, rahvamaja, 
projektid 

T 1.3 Kadrina laululava rekonstrueerimine 2025-2035 vald, rahvamaja, 
projektid 

T 1.4 Läsna rahvamaja remont 2020-2023 vald, rahvamaja, 
projektid 

E 2: Noorte sisukam kaasamine kultuuritegevusse 
T 2 .1 Noorsoo kaasamine juba toimivasse Pidev vald, huvikeskus 
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kultuuritegevusse 
T 2.2 Kadrina valla Vainupea laste - ja noorte vaba aja 
keskuse laagriplatsi rekonstrueerimine 

2020 vald, Kadrina 
Keskkool ja 
Vilistlaskogu MTÜ, 
projektid 

E 3: Koostöö parandamine kolmanda sektori ja ettevõtjatega 
T 3.1 Küla- ja kogukonnakeskuste loomise ja tegevuse 
toetamine 

Pidev vald, rahvamaja, 
huvikeskus, 
projektid 

T 3.2 Koostöö arendamine atraktiivsete miljööväärtuslike 
keskuste ja mõisatega 

Pidev vald, rahvamaja, 
erainvestorid 
projektid 

E 4: Info parem levik 
T 4.1 Kultuuriinfo levitamise kava koostamine 2018-2019 vald, rahvamaja, 

MTÜ-d 
T 4.2 Elektroonilise kultuurkalendri kasutusele võtmine 2019 vald, rahvamaja 
E 5: Kultuuriväärtuste ja ajaloo eksponeerimine 
T 5.1 Jaamahoonele rakenduse leidmine kultuuri ja 
kogukonna tegevusteks 

2019-2022 vald, projektid, 
MTÜ-d 

T 5.2 Kadrinasse kultuuritänava rajamine 2019-2022 vald, projektid 
T 5.3 Ristisalu ideekavandi arendamine ja teostamine 2019-2022 vald, projektid, 

EELK Kadrina 
Katariina kogudus 

T 5.4 Vohnja mõisapargi korrastamine, terviseraja 
loomine ja paikkonna ajaloo tutvustamine 

2019-2035 vald, projektid, küla 
kogukond 

 
 

4. Sport 
 
Kadrina vallas on spordi harrastamiseks mitmekesised võimalused. Aktiivsed eestvedajad, 
kvalifitseeritud treenerid ja toetavad lapsevanemad hoiavad jätkuvalt elujõulisena pikaajalised 
sporditraditsioonid. 
 
Kadrina vallas on sportimiseks SA Kadrina Spordikeskuse spordihoone (võimla, maadlussaal, 
lasketiir, jõusaal, ujula), Kadrina Keskkooli võimla, maneež ja staadion ning rula- ja 
pallimängudeväljak, talvel suusarajad ja uisuväljakud, kergliiklustee Kadrinast Huljale ning 
Kadrina Huvikeskuse saalis asuv kaljuronimise sein. 
 
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 saun, kaminasaal ning 
hostel. Spordikeskuse juurde on vaja rajada täiendavaid parkimiskohti. 
Kadrina Keskkooli võimlas on spordisaal. Maneež on küll kasutuskõlblik, kuid vajab remonti. 
Staadionil on täis mõõtmetes jalgpalliväljak, kummikattega jooksurada, kaugushüppe- ja 
heitesektorid ning välitrenažöörid, kuid staadion ise vajab rekonstrueerimist. Lisaks on vajalik 
investeerida tribüünidesse. Staadioni kõrval paikneb universaalne uuendatud kattega 
pallimänguplats, millel saab mängida, korvpalli, tennist ja võrkpalli. 
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Sauna tänav 2 asub rulapark, kus saab sõita rula, rulluiskude ja BMX ratastega, kuid vajab 
renoveerimist. 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 
paikneva kõnniraja näol. Kadrina paisjärve äärset ala on planeeritud korrastada ning rajada 
juurde uusi vaba aja veetmise võimalusi ning ka virgestusalasid tervisesportlastele. 
 
Talveperioodil kasutatakse Neeruti ja Pariisi puhkekeskuse valgustatud suusaradasid. Pariisi 
puhkekeskuse territooriumil asub ka 18-korviga discgolfi 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 elanikud ning puhkajad. 
 
Loobu jõe äärde on vallavalitsus andnud MTÜ-le Kadrina Saunaklubi arendada ja hooldada 
tervise- ja suusaraja. Olemas on 2 lumekahurit ja välja ehitatud esimene etapp elektripaigaldusest 
ning tiik vee võtmiseks. Olemasolevale rajale on võimalik rajada 8 korviga discgolfi rada. 
Edaspidi tuleb 1,7 km terviserajale paigaldada valgustus, ehitada välja veetrass ja 
elektrikaabeldus. Terviserada on tulevikus võimalik pikendada 4 kilomeetrini. 
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 MTÜ Spordiklubi 
Kadrina, kuid lisaks tegutsevad veel Huviklubi Nelson, Caaro SK MTÜ, Spordiklubi Novus, 
Kadrina lauatenniseklubi, Kadrina valla noored osalevad veel ka Rakvere Spordikooli, SK ViKe, 
MTÜ Wiru Swim, MTÜ Männikumägi, Rakvere Orienteerumisklubi tegevustes. 
Täiskasvanute sporditegemise valdkonnas väärivad märkimist Kadrina ja Hulja 
korvpallivõistkond, Kadrina võrkpallivõistkond, Kadrina saalihoki võistkond, naiste 
aeroobikaringid. Lisaks harrastatakse jalgrattasporti, orienteerumist, kaljuronimist, mälumängu, 
suusatamist, koroonat, vibulaskmist ja triatloni. 
 
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. 
 
Arendamist vajab noortespordi korralduslik pool. Ruumide, taristu ja inventari seisukord vajab 
uuendamist. Sporditegevus vajab ühtset koordineerimist ja keskset infovahetust kõikide 
võimaluste kohta. Vajadus on rajada küladesse spordiplatse ja pallimänguväljakuid. 
Edasiarendamist vajab kergteede võrgustik ja selle valgustamine.  
 
SPORT 
Tegevus Aeg Kes 
E 1: Noorte- ja harrastusspordi efektiivsem koordineerimine 
T 1.1 Kadrina Spordikeskus koordineerib kogu valla 
spordielu 

pidev spordikeskus 
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T 1.2 Noortespordi rahastamise korrastamine 2018-2019 vald, spordikeskus 
E 2: Sporditaristu kaasajastamine 
T 2.1 Ruumide, inventari ning sporditaristu 
korrashoidmine ja arendamine 

pidev vald, spordikeskus, 
projektid 

T 2.2 Vohnja korvpalliplatsi rajamine 2019-2020 vald, spordikeskus, 
projektid 

T 2.3 Ridaküla võrkpalliplatsi rekonstrueerimine 2019-2022 projektid, vald 
T 2.4 Kadrina skatepargi renoveerimine 2019–2020 projektid, vald  
T 2.5 Kadrina Spordihoone rekonstrueerimine 2022-2030 vald, spordikeskus, 

projektid 
T 2.6 Kadrina valla terviseradade arendamine pidev vald, projektid ja 

kolmas sektor 
E 3: Info parem levik 
T 3.1 Spordiinfo levitamise kava koostamine 2018-2019 vald, spordikeskus 
 
 

5. Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja turvalisus 
 
5.1 Sotsiaalhoolekanne 
 
Sotsiaalse turvalisuse tagamiseks on vallas toimiv koostöövõrgustik (lasteaiad, koolid, 
perearstid, politsei jt). Vallavalitsus omab ülevaadet abivajajatest, probleeme lahendatakse 
operatiivselt ja juhtumipõhiselt, lähtutakse kaalutletud otsustest ja arvestatakse isikute 
omavastutusega. 
 
Riikliku toimetulekutoetuse saajate arv vallas on viimastel aastatel suhteliselt stabiilne. 2017 sai 
toimetulekutoetust 75 leibkonda, 2012 oli see arv 67. Sama perioodi vältel on registreeritud 
töötute arv vähenenud pea poole võrra – 2017. aastal oli vallas 83 töötut, 2012. aastal 132 töötut. 
Sissetulekust mittesõltuv toetus peredele on sünnitoetus 400 eurot. Samuti saavad kõik kooliteed 
alustavad lapsed koolitarvete paki. Sissetulekust mittesõltuv on ka matusetoetus 250 eurot. 
Lisaks riiklikule toimetulekutoetusele maksab vald sissetulekust ja abivajadusest sõltuvalt 
täiendavat sotsiaaltoetust eelkõige retseptiravimite ja abivahendite hüvitamiseks ning 
hooldajatoetust puudega inimese hooldamise eest. Omasteta ja vähekindlustatud isikutel aitab 
vald kanda üldhooldusteenuse kulusid. 
Vald osutab vajaduspõhiselt sotsiaaltransporditeenust, koduteenust, tugiisikuteenust. MTÜ 
Kadrina Päevakeskus on avahooldust (päeva- ja koduhooldust) koordineerivaks ja korraldavaks 
keskuseks Kadrina vallas. Päevakeskusel on leping Kadrina Vallavalitsusega majutuseta 
sotsiaaltööteenuste osutamiseks valla eakatele ja puudega inimestele. Tegutsetakse renoveeritud 
ruumides Rakvere tee 14. 
 
Koos partneritega korraldab vallavalitsus võlanõustamisteenust, varjupaigateenust, 
turvakoduteenust, isikliku abistaja teenust. Vajadus on kõrvalabiga (toetatud) elamise teenuse 
järele. 
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. 
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Kadrina vallas paikneb OÜ Kadrina Hooldekodu. Hoolduskohti on kuni 50 kliendile. Pakutakse 
ööpäevaringset hooldusteenust eakatele ja puuetega inimestele. Teenindatakse ka naabervaldade 
elanikke vabade hoolduskohtade olemasolul. Hooldekodu on amortiseerunud. 
Vallal on sotsiaalkorterid Kihleveres ja Leikudel. Sotsiaalpindade olemasolu leevendab eluaseme 
probleeme vähese sissetulekuga, sotsiaalsete probleemidega või puudega inimeste jaoks. Samas 
on need eluasemed amortiseerunud ja suur osa kortereid näiteks Leikudel ei vasta mingitele 
tänapäeva elutingimustele. Tuleb kaardistada pindade seisukord ja teha valik, millised 
renoveerida ja millistest vabaneda. 
 
5.2 Tervishoid 
 
Esmatasandi meditsiinilist teenindamist osutab Kadrina vallas OÜ Kadrina Tervisekeskus. 
Tervisekeskuses töötab kolm perearsti ja üks asendusarst. Perearstide nimistutes on 01.05.2018 
seisuga kokku 5630 isikut. Perearstide nimistutes on patsiente ka naaberomavalitsustest: Tapa, 
Haljala, Rakvere vallast, Rakvere linnast ja mujalt Eestist. Osutatakse koduõendusteenust. 
Töötab hambaravikabinet. Ravimeid saavad patsiendid osta kohalikust apteegist. 
Kadrina vallale on eraldatud toetus esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks. 2018 sügiseks valmib 
ehitusprojekt ja alates 2019 on planeeritud ehitamine Lasteaia 1 krundil. Uue tervisekeskuse 
netopind on 609 m² ja lisaks perearstiteenustele on hoonesse planeeritud hambaravikabinet ja 
apteek. 
 
Hambaravikabinet tegeleb stomatoloogilise ennetusliku tegevusega Kadrina Keskkoolis, Vohnja 
Lasteaed-Algkoolis ja Kadrina lasteaias Sipsik. Koolimeditsiiniteenust osutab alates 1. juulist 
2018 lepinguliselt Eesti Haigekassaga AS Rakvere Haigla. 
 
Elanike teadlikkuse ja tervise parandamise huvides on tarvis kavandada tegevus koostöös 
avaliku, era- ja kolmanda sektoriga. Tegevuse olulisteks osadeks on alkoholismi, suitsetamise, 
narkomaania ja HIV-viiruse leviku ennetamine ning tervistavate eluviiside propageerimine. 
 
5.3 Turvalisus 
 
Kadrina valda teenindab Politsei– ja Piirivalveameti Ida Prefektuuri Rakvere politseijaoskond ja 
Päästeameti Ida päästekeskuse Lääne-Virumaa päästepiirkond. 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. 
 
SOTSIAALHOOLEKANNE, TERVISHOID JA TURVALISUS 
Tegevus Aeg Kes 
E 1: Kadrina vallas on tagatud elanike tervislik ja sotsiaalne toimetulek 
T 1.1 Tervisekeskuse rajamine 2019-2021 vald, riik, projektid 
T 1.2 Hoonestusõiguse alusel konkursi korraldamine uue 
hooldekodu rajamiseks. 

2019-2022 erasektor, projektid, 
vald 

E 2: Kvaliteetsed juhtumipõhised teenused 
T 2.1 Sotsiaalkorterite tegelike vajaduste kaardistamine 2018-2019 vald 
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T 2.2 Sotsiaaleluruumide renoveerimise plaani koostamine 
ja ellu viimine 

2018-2022 vald, projektid 

T 2.3 Toetatud elamiseks maja, majaosa või korterite 
kohandamine 

2019-2025 vald, projektid 

T 2.4 Puuetega lastele tugiisikute vajaduste kaardistamine 2019 vald 
T 2.5 Tugiisikute leidmiseks toimiva ja motiveeriva 
süsteemi loomine 

2019 vald, projektid 

T 2.6 Laste ja perede heaolu arengukava koostamine 2019 vald 
T 2.7 Koduteenuste arendamine ja lahendamine pidev vald, projektid 
E 3: Info parem levik 
T 3.1 Sotsiaalvaldkonna info levitamine valla kodulehel ja 
valla lehes oma rubriik 

pidev vald 

T 3.2 Koostöös külakogukondadega varustada külad 
teadetahvlitega 

2019-2022 vald, projektid, 
külaseltsid 

E 4: Turvalise elukeskkonna säilitamine ning ennetustöö tõhustamine 
T 4.1 Vabatahtlike päästekomando varustuse täiendamine pidev vald 
T 4.2 Abipolitseinike motiveerimine pidev vald 
T 4.3 Külavanema statuudi loomine  2019-2020 vald, külaseltsid 
T 4.4 Külakogukondade regulaarse ümarlaua korraldamine pidev vald, 

maaelukomisjon, 
külaseltsid 

T 4.5 Elanikkonnakaitsealase haridus- ja ennetustöö 
planeerimine, toetamine ja populariseerimine. 

pidev vald, 
haridusasutused; 
vabaühendused 

T 4.6 Jahi- ja relvaohutusele ning -väljaõppele suunatud 
lasketiirude ja harjutusväljakute arendamise soodustamine. 

pidev vald, 
vabaühendused, 
Kaitseliit 

 
 

6. Taristu, keskkond, jäätmekäitlus 
 
6.1 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 2. 
 
Joonis 2: Maareformi käigus moodustatud katastriüksused Kadrina vallas hektarites seisuga 
30.06.2017 
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Allikas: Maakatastri statistika, www.maaamet.ee 
 
2017. aasta juuni seisuga on valla omandis (munitsipaalomandis) 163 kinnisasja ja 22 
korteriomandit. 
2017. aastal väljastati ehitusteatiseid 42, ehituslubasid 33, kasutusteatiseid 9, kasutuslubasid 17. 
 
6.2 Elukeskkond 
 
6.2.1 Teed ja tänavad 
 
Valla territoorium on teede võrguga hästi kaetud ning see on piisava tihedusega. 
Kadrina valda läbivad riigimaanteed, suuremad neist on Tallinn-Narva ja Pärnu-Rakvere-
Sõmeru. 
Kohaliku tähtsusega munitsipaalteede ja -tänavate võrk on Kadrina vallas välja arendatud. 
Kohalike teede registris on teid 120,84 km, millest 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. 
Teede ja tänavate põhiprobleem on seotud asjaoluga, et teedesse panustatakse regulaarselt vähem 
rahalisi vahendeid kui eeldaks normaalne taastusremont. 
 
6.2.2 Soojamajandus 
 
Kadrina vallas on tsentraalse soojusega varustatud kaks asulat – Kadrina alevik ja osaliselt Hulja 
alevik. Soojatootmise ja soojaenergia ülekande teenust osutab Kadrina valla elanikele, 
Vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja valla territooriumil asuvatele ettevõtetele AS Kadrina 
Soojus, kes on 100% valla omanduses. 
Kadrina valla soojusenergia arengukava 2016-2026 näeb 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. Kadrinas asuv tsentraalkatlamaja vajab lähiaastatel oluliselt suuremaid 
investeeringuid katelde efektiivsuse suurendamiseks kui varasemal perioodil. 
Hulja alevikus Tõnismäe majade piirkonnas asuv katlamaja renoveeriti 2017. aastal, järgnevatel 
aastatel tuleks renoveerida soojatrassid. 
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Kadrina aleviku köetav kogukubatuur on 272 889 m³. Aastane soojatarbimine on 9 304 MWh. 
Tsentraalne soojaveevarustus puudub. 
Hulja alevikus varustab soojusega KÜ Tõnismäe. Köetav kubatuur on 34 900 m³. Aastane 
toodetav soojakogus on 3 600 MWh. Kütteks kasutatakse halupuid.  
 
Kadrina vallas on laialdaselt levinud lokaalküte. Objektid, kus kasutatakse lokaalkatlamaja, on 
järgmised: 
• Kihlevere korterelamud 
• Kadrina raamatukogu 
• Vohnja Lasteaed-Algkool 
• KÜ Tapa tee 10 (Kadrina) 
• KÜ Soo (Hulja) 
Eramajasid köetakse põhiliselt küttepuudega. 
 
6.2.3 Veevarustus ja kanalisatsioon 
 
Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuseid osutab Kadrina valla elanikele ja valla territooriumil 
asuvatele ettevõtetele AS Kadrina Soojus. AS Kadrina Soojus põhitegevusalaks on 
soojatootmine ja teiseks oluliseks tegevusalaks on veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste 
osutamine. Veemajanduse tegevuspiirkonnaks on Kadrina ja Hulja alevik, Kihlevere, Viitna, 
Vohnja, Salda, Ridaküla ja Neeruti külad. 
Kadrina alevikus on 7 puurkaevu. Rekonstrueeritud on puurkaevud, mis kasutavad 
Ordoviitsium-kambriumi veekihti. Puurkaevude juurde on rajatud veetöötlusjaamad. 2018-2019 
aastatel on plaanis rekonstrueerida 4,2 ja ehitada 1,4 kilomeetrit joogiveetorustikku ning 
paigaldatakse 40 tuletõrjehüdranti. 
 
Suurfarmidel on endal olemas puurkaevud vajamineva vee tarbimiseks. Tööstusettevõtted saavad 
vee ühisveevärgist. 
 
Ühiskanalisatsioon on olemas Hulja ja Kadrina alevikes, Viitna, Vohnja, Salda, Kiku, Ridaküla 
ja Kihlevere külades. Kadrina aleviku reoveepuhasti rekonstrueeriti 2012. aastal. Hulja alevikus 
rajati 2013. aastal uus reoveepuhasti. 
 
Kadrinas 2018-2019 aastatel rekonstrueeritakse üks reoveepumpla ja 2,2 kilomeetrit 
reoveetorustikku. Suurfarmid ja suurem osa eramaju kasutavad lokaalseid kogumiskaevusid. 
Sadevete kanalisatsioon on ainult Kadrina alevikus osaliselt olemas, seda põhiliselt Raua tänava 
territooriumil, kus on palju asfalteeritud platse. Kadrina aleviku põhjaosasse (kortermajade 
piirkonda) ja Aasa tänava piirkonda on pikaajalises kavas sadevete kanalisatsiooni rajamine. 
 
6.2.4 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. Arvestuslikult elab kortermajades ca 2750 inimest ehk 
teisisõnu iga teine vallakodanik. Suurem osa elamufondist asub korterelamutes, mille ehitusaasta 
jääb 1950-1990. a vahele, seega pea kõik korterelamud on vanem kui 20 aastat ning vajavad 
osalist remonti või põhjalikku rekonstrueerimist. 
 
Üldkasutatava maa sihtotstarbega maad on 84,35 ha. 
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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. 
 
Maastikupilti kahjustava lagunenud ning kasutusest välja langenud hooned ja rajatised 
Lisaks põllumajandus-, tööstus- või militaarehitistele on vallas ka mitmeid korruselamuid, mida 
enam ei kasutata ning mis lagunevad. 
Järgmiste aastate eesmärk on maastikupilti kahjustavad hooned lammutada ja hoonete alusele 
maale leida uus otstarve. 
 
6.3 Keskkond ja jäätmekäitlus 
 
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. 
Lahemaa Rahvuspargist jääb Kadrina valla piiresse Valgejõe-Laukasoo sihtkaitsevöönd, mis 
jääb Tallinn-Narva maanteest põhjapoole. 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. 
Viitna maastikukaitseala pindala on 312 ha ja kaitse eesmärgiks on Viitna järvede ja neid 
ümbritseva maastiku (oosid, mõhnad) säilitamine, kaitsmine ja tutvustamine. 
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. 
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. 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 
Kallukse mänd 
Kolu allikad 
Linda-Neitsi ehk Lodikivi 
Jõepere vesiallikad 
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Natura 2000 ala on Loobu jõe hoiuala. Kaitsealad on üldiselt heas seisukorras ja tähistatud 
kaitseala tutvustavate infotahvlitega. 
Tähistatud looduse õpperadadel saab tutvuda Viitna ja Neeruti maastikukaitsealadega. 
Lodikivi juures on infotahvel Kallukse maastikukaitseala tutvustava infoga. 
 
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. 
Inimtegevus selles piirkonnas on piiratud kaitse-eeskirjadega. 
 
Jäätmekäitlus 
Kadrina vallas toimub korraldatud olmejäätmevedu. Alates 1. maist 2017 kuni 30. aprillini 2022 
osutab jäätmevaldajatele olmejäätmete veoteenust hankelepingu alusel Ragn-Sells AS. 
 
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. 
Üldiseks probleemiks on prügi ladustamine selleks mitteettenähtud kohtadesse (metsaalused, 
mahajäänud hoonete ümbrused, Tallinn-Narva mnt trassil asuvad prügikastid jne). 
 
Välisõhk 
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 tellib Kadrina vald välisõhu mürakaardi ning sellest 
lähtuvalt müra vähendamise tegevuskava. 
 
TARISTU, KESKKOND, JÄÄTMEKÄITLUS 
Tegevus Aeg Kes 
E 1 Kergliikulusteede võrgustiku arendamine koos tegevustega. 
T 1.1 Viitna-Rõmeda kergliiklustee projekteerimine ja 
ehitamine 

2019-2025 vald, projektid 

T 1.2 Kadrina-Hulja kergliiklustee valgustuse rajamine 2019-2021 vald, projektid 
T 1.3 Hulja-Rakvere kergliiklustee projekteerimine ja 
ehitamine 

2019-2025 vald, projektid, 
Rakvere vald, MA 

T 1.4 Põima-Ridaküla-Tapa kergliiklustee 
projekteerimine ja ehitamine  

2019-2030 vald, projektid 
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E 2 Taristu korrashoiu tagamine 
T 2.1 Ridaküla veevarustuse rekonstrueerimine ja 
veetöötlus 

2020-2025 vald, projektid 

T 2.2 Kadrinas Viru tn, Rakvere tee ja Kalevipoja tn 
kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine 

2019 KIK, AS Kadrina 
Soojus, vald 

T 2.3 Kadrinas veetrasside rekonstrueerimine Põllu tn, 
Pargi tn, Rakvere tee 

2019-2020 KIK, AS Kadrina 
soojus, vald 

T 2.4 Tuletõrje veevõtuhüdrantide rajamine ja tuletõrje 
veehoidlate rajamine küladesse 

2021-2030 AS Kadrina Soojus, 
vald, projektid 

T 2.5 Kadrina alevikus soojatrasside rekonstrueerimine 
Rakvere tee, Raua tn  

2019-2020 KIK, AS Kadrina 
soojus, vald 

T 2.6 Kadrina rahvamajale soojatrassi ehitamine 2021 KIK, AS Kadrina 
Soojus, vald 

T 2.7 Kõnnijalgteede ehitamine ja rekonstrueerimine 
Kadrina alevikus 
2.7.1 Viru tn kuni raudteejaam 
2.7.2 Tapa teelt kalmistult kuni aleviku piirini 
2.7.3 Pargi tänav kuni Viru tänavani (raudteeni) 
2.7.4 Rakvere tee bussipeatusest kuni Pargi tänavani 

 
 
2020-2025 
2022-2025 
2019-2023 
2019-2023 
 

vald, projektid 

T 2.8 Tänavavalgustuse rekonstrueerimine 
2.8.1 Rakvere tee 
2.8.2 Kalevipoja tn 
2.8.3 Pargi, Nooruse, Tehnika tn 
2.8.4 Kadrina Lasteaed Sipsik Hulja maja 

2019-2020 vald, projektid 

T 2.9 Teehoiukava koostamine 2018-2019 vald 
T 2.10 Teede ja tänavate rekonstrueerimine vastavalt 
teehoiukavale 

2019-2035 vald, projektid 

T 2.11 Lagunenud ja maastikupilti kahjustavate hoonete 
kaardistamine 

2019-2021 vald 

T 2.12 Lagunenud ja maastikupilti kahjustavate hoonete 
lammutamine 

2019-2025 erasektor, projektid 

T 2.13 Kooli õuealaprojekti (sh õunaaed) ellu viimine  2019-2022 vald, projektid 
T 2.14 Mänguväljakute korrastamine ja uuendamine pidev vald, projektid 
T 2.15 Kadrina alevi keskuse arendamine 2019-2035 vald, projektid 
T 2.16 Külakeskuste välisvalgustuse projekteerimine ja 
ehitamine väljaspool Kadrinat ja Huljat 

2019-2035 vald, projektid, 
külaseltsid 

E 3: Puhta elu- ja looduskeskkonna tagamine 
T 3.1 Müra kaardistamine ja müra vähendamise 
tegevuskava koostamine 

2018-2020 vald, projektid 

T 3.2 Avalike haljasalade ja rohealade korrastamine pidev vald, projektid 
T 3.3 Tammepargi rajamine Kalevipoja tänava ja Sõmeru-
Rakvere-Pärnu mnt vahelisele alale 

2025-2035 vald, projektid 

T 3.4 Kadrina valla Paisjärve korrastus- ja 
majandamiskava tellimine 

2019 vald, projektid 

T 3.5 Paisjärve puhkeala korrastamine ja veekogu 
korrastamine vastavalt majandamiskavale 

2020-pidev vald, projektid 

T 3.6 Kalmistute registri kaasajastamine 2019 vald, EELK Kadrina 
Katariina kogudus, 
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projektid 
T 3.7 Kadrina ja Hulja kalmistute haldamise korrastamine 2018-2019 vald, EELK Kadrina 

Katariina kogudus, 
projektid 

 
 

7. Ettevõtlus, tööhõive ja turism 
 
Kadrina valda registreeritud ettevõtete hulgas on kõige enam põllu- ja metsamajanduse 
valdkonda kuuluvad ettevõtted. Valla üldpildis on suurimad tööandjad siiski tööstusliku tootmise 
ettevõtted. 
 
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, Ama, Kihlevere, Vohnjas külas jne). 
 
Põllumajanduslik tootmine on vallas pikaajaliste traditsioonidega. Talud ja elanike 
väikemajapidamised asuvad peaaegu kogu valla territooriumil. Intensiivsem maakasutus toimub 
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. 
Vallas on ka mitmeid põllu- ja loomakasvatussaadusi ümbertöötlevaid ettevõtteid.  
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. 
 
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. 
 
Ettevõtlusvaldkondadest on valda oodatud ettevõtted, kes tegutsevad keskkonnasõbralikult ja 
piirkonna arengut toetavalt. 
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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), OÜ Pixner (mööbel) ja Plokk AS (puidutooted aeda ja koju). 
Metallitööstusest on esindatud TB Works OÜ (erinevad keevitus- ja konstrueerimistööd) ja OÜ 
Inmet (metalli töötlemine) Pomemet OÜ (metall). 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 (polüetüleen torud). 
 
ETTEVÕTLUS, TÖÖHÕIVE JA TURISM 
Tegevus Aeg Kes 
E 1: Kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete vahelise koostöö suurendamine 
T 1.1 Ettevõtjate võrgustiku loomine 2018-2019 vald, ettevõtjad 
T 1.2 Üürimajade ehitamine 2019-2030 vald, projektid, 

erainvestorid 
T 1.3 Riigi omandis olevate maade omandamiseks Maa-
ametiga läbirääkimiste pidamine 

2019-2020 vald 

T 1.4 Ettevõtlusvõimaluste reklaamimine infobaasides ja 
meediakanalites 

pidev vald, ettevõtted 

T 1.5 Kohalike ettevõtete kaasamine kogukonna 
tegevustesse ja nende tutvustamine  

pidev vald, ettevõtted 

T 1.6 Hulja, Vohnja ja Kihlevere ettevõtluse ja 
elamumajanduse potentsiaali arendamise toetamine 

pidev vald, kogukond, 
ettevõtted 

T 1.7 Valla tutvustamiseks ja reklaamimiseks 
mainekujunduskava välja töötamine 

2019-2020 vald 

T 1.8 Arengukonverentside korraldamine alates 2019 vald 
E 2: Turismivaldkonna koordineerituse parandamine   
T 2.1 Viitade paigaldamine kultuuri ja turismiobjektide 
juurde 

2019-2023 vald, erasektor, 
projektid 

T 2.2 Turismivaldkonna trükiste koostamine  pidev vald, erasektor, 
projektid 
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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, 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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LISAD 
Lisa 1. VALDKONDLIKUD SWOT ANALÜÜSID 
 
HARIDUS 
 

TUGEVUSED (S) NÕRKUSED (W) 
Tagatud on 2-7-aastastele lastele lasteaiakohad; 
Terviseedenduse arendamine lasteaias 
(terviseedendus õpetaja ametikoht, moodustatud 
tervisemeeskond, kuulumine TEL võrgustikku, 
osalemine projektides); 
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 õpilased on aktiivsed osalema 
erinevates projektides; 
Õpilaste regulaarne tunnustamine; 
Õpilastel olemas sotsiaalne kaitse (õpilaskodu, 
vajadusel täiendav koolilõuna, hommikupuder, 
sotsiaaltoetused jne); 
Igale õpilasele sobiv õpikeskkonna olemasolu 
(sh HEV); 
Haridusasutuste hea maine; 
Mitmekülgsed ja paindlikud võimalused 
huvihariduse tarbimiseks/saamiseks; 
Koostöö maakonna huviharidusasutustega; 
Noortele mitmekülgsete tegevustega Kadrina 
huvi- ja noortekeskus; 
Toimivad huviala- ja noortelaagrid; 
Koostöö erinevate haridusasutustega (koostöö 
arendamine teiste omavalitsustega, üldharidus- 
ja kutseõppeasutustega, lasteaedadega, 
kolmanda sektoriga, ettevõtjatega, kohaliku 
kogukonnaga); 
Valla toetus haridusvaldkonnale; 
Koolil ja lasteaial koostöö Rajaleidjaga. 

Lasteaiakohtade vajadus 1,5-2-aastaste, 
erivajadusega lastele; 
Rahaliste vahendite vähesus kaasaegse õpi- 
ja töökeskkonna uuendamiseks, sh IT-
taristu; 
Perekonna oskamatus ja suutmatus oma 
last toetada (eriti AEV ja HEV laste 
perekonnad); 
Vähene noorte õpetajate osakaal (vähe 
motiveeriv palgatase); 
HEV õpilaste arvu kasv; 
Tugispetsialistide puudumine (logopeed, 
tugiõpetaja, psühholoogi teenus); 
Motiveeritud juhendajate vähesus; 
Kadrina kui keskuse ja tema tagamaa 
transpordivõimalused puudulikud, eriti 
õhtusel ajal, et kasutada huvihariduse ja 
vaba aja veetmise võimalusi; 
Õppelabori ebapiisav sisustus loodustea-
dustele. 

VÕIMALUSED (O) OHUD (T) 
Mitmekesised võimalused haridusvaldkonna Noorte õpetajate vähenev järelkasv; 



Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035   
 
 

 
 

28 
 

arendamiseks läbi fondide ja programmide; 
Mitmekülgsem koostöö lastevanematega; 
Tegemiste kajastamine (sotsiaal)meedias; 
Lastehoiu teenuse kasutamine; 
Huvihariduse huvialade valiku laiendamine; 
Kaasaegsete tingimustega õpetajate maja 
ehitamine; 
Noorte ja õpilasomavalitsuse aktiviseerimine 
kohaliku elukeskkonna küsimustes; 
Väljastpoolt Eestit tulevate õpilastele põhi- ja 
gümnaasiumihariduse andmine. 

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; 
Väärtuste muutumine ühiskonnas. 

 
KULTUUR 
 

TUGEVUSED NÕRKUSED 
Võimalused ja taristu mitmekesiste tegevuste 
läbiviimiseks ja arendamiseks (sh ilus 
rahvamaja, korralik huvikeskus ja raamatukogu); 
Rikkalik kultuuri- ja ajaloopärand ning selle 
järjepidev jäädvustamine; 
Püsivad, erialase ettevalmistusega ja aktiivsed 
juhendajad; 
Loometegevuse tunnustamine; 
Huvi rahvakultuuri vastu; 
Tegevusjuhid ka väljastpoolt valda; 
Kogukonna huvi kultuurivaldkonna ja vaba aja 
tegevuste vastu, palju kultuurikollektiive; 
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; 
Tugevad kodanikuühendused ja külaseltsid; 
Keskmisest noorem elanikkond; 
Kultuuriasutuste hea koostöö vallavalitsusega; 
Kultuuritegijate hea projektikirjutamise 
võimekus. 

Kultuuri- ja vaba aja valdkonna taristu 
ebapiisav kasutamine; 
Kultuurivaldkonna juhendajate madalad 
töötasud; 
Vähene sisuline koostöö valla kultuuri-, 
haridus- ja muude asutuste vahel (nt 
ürituste kattuvus); 
Kultuuri- ja vaba aja valdkonna 
informatsiooni vähene kättesaadavus ja 
päevakohasus vanema elanikkonna seas; 
Puudub valla kultuurijuht, kes omaks 
terviknägemust ja koordineeriks kogu 
kultuurielu; 
Kultuuritegevuste toetussüsteem 
ebatäiuslik; 
Loometegevuse vähene tunnustamine; 
Kultuurikomisjoni ja kultuuritegijate nõrk 
koostöö; 
Kirik on liiga külm kultuuriürituste 
korraldamiseks; 
Infovahetus nõrk; 
Ühtse kultuurikalendri puudumine. 

VÕIMALUSED OHUD 
Riigi tugi kultuurivaldkonna jätkumisele ja 
raamatukogude arengule; 
Tõmbekeskuste lähedus; 
Kirik kui kultuurisündmuste toimumiskoht; 
Rahvusvahelise koostöö arendamine 

Tõmbekeskuste lähedus – suuremad 
võimalused; 
Elanike arvu vähenemine ning elanike 
vananemine; 
Elanikkonna majanduslikud raskused (nt 
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sõprusvaldade ja välispartneritega ning aktiivne 
projektitegevus; 
Koostöö arendamine valla institutsioonide vahel, 
sh läbi veebilahenduste (nt ühine 
kultuurikalender); 
Erinevate põlvkondade kaasamine valdkonna 
tegevustesse; 
Mitmekesised võimalused valdkonna 
arendamiseks läbi fondide ja 
toetusprogrammide; 
Juhendajate kaasamine väljastpoolt valda; 
Eraettevõtluse kaasamine tegevuste 
arendamisse; 
Kultuurinõuniku instantsi loomine; 
Külakeskuste aktiivsem kasutamine erinevate 
tegevuste jaoks. 

osalemise maksumuse kallinemine); 
Elanikkonna hõivatus, kiire elutempo; 
Transpordivõimaluste ebapiisavus 
hajaasustuspiirkondade ja keskuste vahel; 
Kultuuri- ja vaba aja valdkonna tegevuste 
kaootilisus; 
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. 

 
SPORT 
 

TUGEVUSED NÕRKUSED 
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; 
Kaunis looduskeskkond sportimiseks; 
Hästi rahastatud kolmas sektor. 

Noortespordi korralduslik pool nõrgalt ja 
ebaselgelt koordineeritud; 
Ruumide, taristu ja inventari seisukord 
vajab uuendamist; 
Spordikeskuse juures parkimisvõimaluste 
vähesus; 
Eelarveliste vahendite vähesus; 
Vähene teavitus toimuvast; 
Sporditegevuse toetussüsteem ebatäiuslik; 
Sporditegevus koordineerimata; 
Puudub ülevaatlik info võimaluste kohta; 
Spordiplatside ja pallimänguväljakute 
puudumine külades; 
Lõpuni arendamata kergteede võrgustik ja 
valgustus; 
Kadrina Keskkooli staadioni jooksurada 
amortiseerunud. 

VÕIMALUSED OHUD 
Fondid Fondide ja toetusprogrammide 
kaasamine ruumide, taristu ja inventari 
korrashoiuks ja uuendamiseks; 
Toetajate ja sponsorite kaasamine spordi- ja 
harrastusalade mitmekesisuse ja paljususe 
säilitamiseks ning kvalifitseeritud treenerite 
hoidmiseks; 
Spordikeskuse aktiivne tegutsemine 
koostööprojektide kaudu erinevate 
organisatsioonide ja alaliitudega; 
Parkimisvõimaluste laiendamine spordikeskuse 

Fondide ja toetusprogrammide kadumine 
ruumide, taristu ja inventari korrashoiuks ja 
uuendamiseks; 
Traditsiooniliste spordialade vähenemine 
eestvedajate puudumise tõttu. 
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juures koostöös kohaliku omavalitsusega; 
Tasuliste teenuste arendamine ja sponsorite 
kaasamine suurendamaks spordikeskuse 
eelarvelisi vahendeid tegevuste elluviimiseks; 
Tõmbekeskuste lähedus. 

 
SOTSIAAL 
 

TUGEVUSED NÕRKUSED 
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, pereõed, hambaarstid; 
Toimiv apteek Kadrinas; 
Koduõeteenuse võimalus koostöös AS Rakvere 
Haiglaga; 
Vabatahtliku päästekomando olemasolu; 
Toimiv abipolitseinike tegevus; 
Õpilaskodu olemasolu; 
Kohaliku kogukonna aktiivne huvi avaliku korra 
tagamisel; 
Piirkonnas on olemas konstaabel; 
Olemas on invatransport erivajadustega 
inimestele (saab vajadusel tellida). 

Alarahastatud sotsiaalvaldkond valla 
eelarves; 
Kaadri jätkusuutlikkus (nii noorte puudus 
kui töötajate vähesus); 
Renoveerimist ja arendamist vajavad 
sotsiaalkorterid; 
Kaasajastamata hooldekodu; 
Puudub toetatud elamise võimalus; 
OÜ Kadrina Tervisekeskuses ruumipuudus 
teenuste arendamiseks; 
Tervisekeskuse ruumid kuuluvad 
osaühingule (praegu töötavate perearstide 
tegevuse lõpetamise korral ei oma vald 
ruume uutele arstile); 
Sotsiaalvaldkonna töötajate madal palk. 

VÕIMALUSED OHUD 
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; 
Uue tervisekeskuse rajamine; 
Tervise ja sotsiaalvaldkonna projektides 
osalemine, käivitamine ja jätkamine; 
Sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamine; 
Kajastada sotsiaalvaldkonna tegevusi ajalehes 
Kodukant; 
Luua kontakte kõrgkoolidega (praktika jm); 

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 puudumine; 
Ebapiisav valdkonna finantseerimine; 
Sotsiaalvaldkonna töötajate vähesus 
(piisava kaadri puudumine ja 
ülekoormatus). 
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Sotsiaaltöötajate abilisteks võiks olla igas külas 
vabatahtlik – info liiguks ja abi õige abi jõuaks 
kiiremini abivajajani. 

 
TARISTU, KESKKOND, JÄÄTMEKÄITLUS 
 

TUGEVUSED NÕRKUSED 
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; 
Valdavalt rekonstrueeritud taristu – vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid, soojatrassid. 
Sotsiaaleluruumide baasi olemasolu; 
Hea teedevõrk ja ühendused tõmbekeskustega 
(Rakvere, Tapa, Tallinn jt); 
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; 
Ebapiisavad ühistranspordi võimalused 
hajaasustuses; 
Parkimiskohtade puudus korrusmajade 
juures; 
Sadeveesüsteemide puudumine 
tiheasutuses; 
Tiheasustuses kõnniteede vähesus; 
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; 
Alternatiivenergia tootmise puudumine; 
Munitsipaalhoonete suur energiatarve; 
Energiakulukas välisvalgustus; 
Avalikus kasutuses olevate teede seisundi 
halvenemine; 
Puhke- ja mängualade vähesus ja 
olemasolevate halb seisukord. 

VÕIMALUSED OHUD 
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; 
Kohalike maanteede rekonstrueerimise 
võimalused riigi toel; 
Koostööprojektide võimalused toetusvahendite 

Elukalliduse kasv ühe inimese kohta ajas; 
Vallas asuvate ettevõtete ja töökohtade 
vähenemine; 
Elanikkonna oluline vähenemine; 
Riiklike- ja eurotoetuste 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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saamiseks elukeskkonna parendamisel; 
Kaugtööks võimaluste loomine; 
Munitsipaalhoonete energiatõhususe 
suurendamine; 
Välisvalgustusesüsteemide kaasajastamine ja 
automatiseerimine; 
Teekorrashoiu investeeringute suurendamine; 
Alternatiivsete energiaallikate kasutamine 
(päikesepaneelid, maaküte); 
Puhke- ja mängualade rajamine ja 
mitmekesistamine. 

 
ETTEVÕTLUS JA TURISM 
 

TUGEVUSED NÕRKUSED 
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 (elektrienergia 
võimsuse vähesus); 
Vaba elamispinna ebapiisavus; 
Noorte ettevõtjate vähene juurdekasv. 
Ei eksponeeri enda kultuuri objekte; 
Puudub koordineeritus turismivaldkonnas; 
Puuduvad turismivaldkonna materjalid. 

VÕIMALUSED OHUD 
Toetus- ja nõustamismeetmete kasutamine; 
Innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtmine; 
Teavitustöö ettevõtlusvaldkonna võimalustest; 
Koostöö naaberpiirkondadega. 

Riikliku maksusüsteemi muutumine; 
Seadusandlike nõuete muutumine; 
Noorte lahkumine; 
Turusituatsioonide muutumine; 
Noorte vähene tahe olla ettevõtja. 

 


