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Päevakord:

1. 2018.a. investeeringutest koolile

Arvo Pani andis ülevaaate, et eelarve taotluses kajastatud  350 000.- eurost 2018.a. investeeringutest

õnnestub 2018. aastal koolile saada umbes 50 000.-. Kuidas ja kuhu oleks siis kõige mõislikum see 

investeering teha ja millised väljavaated on investeeringute osas järgnevateks aastateks?

Marko Teiva selgitas, et valla prioriteet on hetkel uus tervisekeskus ja pooleliolevate objektide 

(Kadrina lasteaia õueala) lõpetamine. Lasteaia õueala on seotud tervisekeskuse ehitusega. Lasteaed 

pole samuti juba aastaid lubatud investeeringut saanud ning see on nüüd prioriteet. Lapsed 

alustavad ju kõik lasteaiast ja teeme asju järjekorras. Kui ilmneb, et tervisekeskust siiski ei tule, 

vabaneb see raha teiste objektide investeeringuteks. Kui tervisekeskus tuleb, siis enne 2023. aastat 

pole võimalik valla raha eest kooli investeeringuga jätkata. Niisama pole ka mõtet seda värvi mööda

seina laiali hõõruda, vaid tuleks kompleksselt läheneda. Eelkõige projekteerimine ja siis 

etapiviisiline ehitamine. Vallal ei ole hetkel võimalik laenukohustusi juurde võtta. Ka tänane 

koolimaja ventilatsiooni väljaehitus polnud vast kõige õigem otsus varasemate otsustajate poolt.

Ain Suurkaev väidab, et Kadrina valla eelarvestrateegias on 2018. aasta Kadrina KK investeering 

palju suuremas mahus (täpsustatud andmetel 320 000.- remont ja 200 000.- õueala rajamine) 

kirjeldatud. Seega, kui vallal pole võimalik sellist investeeringut teha, tuleks volikogul seda otsust 

enne 2018.a. eelarve kinnitamist muuta. Alusdokumendi muudatus tehakse enne.

Arvo Pani väidab, et kuna maakonnas on liikumine riigigümnaasiumi suunal ja see on otsustatud, 

võib saada kooli tehniline olukord takistuseks gümnaasiumiastme perspektiivsel hoidmisel.

Madis Viise arvates tuleks eelkõige investeerida õpetajatesse ja vajadusel neid üle osta sealt kus 

neid on. Oluline on sisu. Ei saa leppida tänase inseneriõppe prioriteetsuse juures sellise reaalainete 

andmise tasemega. Sinna tuleb õpetajaid leida.

Marko Teiva kinnitab, et see raha on vallal olemas, et palka maksta.

Otsustati:



* Hoolekogu võtab teadmiseks, et vald investeerib 2018.a. eelarvest C-korpuse täislahendusega 

projekti, et edaspidiseks oleks olemas dokument, mille alusel tööde teostamist planeerida.

* teha vallale ettepanek edastada ka  Kadrian KK hoolekogule eelnevaks arutamiseks valla eelarve 

koostamise aluseks olevad dokumendid (eelarvestrateegia) enne nende muutmist või kinnitamist 

pädeva organi poolt.
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