odukant
K
Muudatus bussigraafikus
Alates 1. septembrist läheb liinil 16 kaks lisaotsa väljumisega
Tapalt kell 6:40 (asendab väljumist Kadrinast kell 7:05) ja kell
7:45 ja kaks lisaotsa väljumisega Rakverest kell 5:55 ja kell
12:00. Ära jääb väljumine Rakverest Kadrinasse kell 6:30.
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Kadrina valla ajaleht

Pingid, mis räägivad oma aja kangelastest

Kadrina valla uus raamatupidaja
Augusti algusest asus Kadrina Vallavalitsusse tööle uus
raamatupidaja Lea Matusorg. 8 aastat oli Matusorg VäikeMaarja Vallavalitsuses rahandusosakonna juhataja ja
pearaamatupidaja. Lisaks on Lea Matusorg Naiskodukaitse
Viru ringkonna esinaine.

Ohepalu looduskaitseala soo
veerežiimi taastamise projekti
avalik arutelu
Ohepalu looduskaitseala soo veerežiimi taastamise projekti
avalik arutelu toimub 30. augustil kell 16.00 Ohepalu külas
Õnnela külalistemajas.
Koosolekul tutvustab Eestimaa Looduse Fondi (ELF) märgalade ekspert
Marko Kohv Ohepalu looduskaitseala
soode taastamise tehnilisi aspekte: Kuidas on soo taastamine tehniliselt lahendatud? Millised on rajatavad paisud?
Millise tehnikaga töid teostatakse? Kuidas pääsevad masinad aladele ligi?
Sündmus on järg Ohepalu taastamiskava avalikule
arutelule, mis toimus 2017. aasta suvel.

Pargivaht jutustas Neeruti lugu

Foto Geir Suurpere
Lavastaja Üllar Saaremäe sõnul on “tibud” veel lugemata ehk
kui palju inimesi Neeruti Mõisateatri esmalavastust vaatamas
käis, on veel teadmata. Üks on kindel Neeruti Mõisateater on
suure pauguga avatud!

Kolhoosi esimeestele pühendatud pingil on jalgu puhanud juba nii suured kui ka väikesed. Foto – (KK)
Kadrina valla aednik Marge
Gross on juba mõnda aega teinud abiturientidele ettepanekuid enda meenutamiseks ja
Kadrina aleviku rikastamiseks kinkida ja paigaldada
tänavatele omanäolisi pinke.
Asjalikud kodanikud ja seltsid
on aedniku sõnast ehk eneselegi ootamatult kinni võtnud
ning tänu sellele ehib Kadrinat
juba praegu mitu vahvat
pinki.
Juunikuu alguses paigaldati Kadrinasse naismehhanisaatorite poolt uhke pink, mis
meenutab tublide naiste poolt
kunagi tehtud tööd.
Terased vallakodanikud
on tähele pannud, et Kadrinasse sissesõidul, leerimaja
vahetus läheduses on rajatud

uus ja huvitav pink. Mis pink
see on ning millist lugu see
räägib, küsisime pingi idee
autorilt.
Kodanikualgatusena paigaldas Kadrina patrioot ning
vallavalitusese liige Andres
Nukk pingi oma onule Väino
Nukale ning Harald Faelmannile, kes olid Kadrina Kalevipoja kolhoosi suured esimehed.
„Oli aeg, kus Kadrina elu
juhtisid kool, EPT ja kolhoos.
Kui Kadrina koolis oli oma
1000 õpilast, käisid kõik need
noored kolhoosi kartulipõllult
läbi. Selline oli elu siis,“
meenutab Nukk. 10 aastat
tagasi tabas Eestit pingimaania, mille käigus hakati nimelisi pinke paigaldama üle ko-

gu kodumaa. Ka perekond
Nukk mõtles 10 aastat tagasi
antud pingi püstitamisele,
kuid kahjuks mõtteks see vaid
jäigi.
„Küsisin mõni aeg tagasi
Kalevipoja kolhoosi esimehe,
Väino Nuka, lapselapselt,
Elari Voolult, kas viime kunagi lõpetamata jäänud eesmärgi teoks. Sel kevadel see
teoks saigi, mil Väino Nukk
oleks tähistanud oma 80. sünniaastapäeva,“ nentis Nukk.
Sentimentaalne kingitus ei
püstitatud mitte ainult Väino
Nuka auks, vaid ka Kalevipoja
kolhoosi esimese esimehe,
Harald Faelmanni ning kogu
Kalevipoja kolhoosi auks. Pingi kõrval asub ka purskkaev,
mis on renoveeritud seal sa-

mas asunud vanadest kaevukividest. Teadaolevalt asus
purskkaev antud kohas juba
60. aastate lõpus ning kõikide
eelduste kohaselt peaks kaev
vallaelanike rõõmuks hakkama ka vett purskama.
Kadrina Lasteaed Sipsiku
õpetaja Anu Faelmann, Harald Faelmanni lapselaps, on
loodud pingi üle õnnelik ja tänulik üheaegselt. „Harald oli
minu jaoks mees, kelle positiivne ellusuhtumine, töökus,
hea huumorimeel on omadused, mida me õega lapsepõlvest kaasa saime ning kogu
elu meeles peame,“ meenutab
Faelmann vanaisa. „On meeldiv, et vanaisa panust ja elutööd meeles peetakse,“ kiidab
ta.
(KK)

Kuum malevasuvi
Järjekorras 14. EÕM Kadrina
malevarühm lõpetas edukalt
kahenädalase perioodi RMK
alluvuses. Pole just palju
ettevõtteid, kes alaealistele
sellist teenistust pakuvad.
Olen koos malevlastega tänulik Ilmar Paalile ja RMK-le,
kellega on meil meeldiv koostöö kestnud juba 12 aastat.
Loodame, et neil jätkub võimalust noortele ka edaspidi
tööd pakkuda.
Kõige paremini iseloomustavad möödunud tööperioodi noored ise:
Robin (esimene malevasuvi): „Töö ei olnud tegelikult
raske, selle tegi raskemaks kell
5 ärkamine ja palav ilm. Aga

tegelikult poleks sellise kuumusega ka hiljem alustada
saanud!“
Aleks (esimene malevasuvi): „Minu meelest oli malevas väga tore, sai palju nalja,
uusi sõpru ja mis peamine –
töö sai tehtud!“
Kristjan (kolmas malevasuvi): „Varajased ärkamised,
kuumad ilmad ja varajane
koju saamine muutsid selle
maleva väga meeldejäävaks.“
Krislin (neljas malevasuvi): „Ei mäletagi aastat, mil
kell pool kaheksa päike juba
niimoodi kütab! Mina usun, et
saime tööga väga hästi hakkama! Loodan, et sellist tööd
jagub veel teistelegi järgne-

vateks aastateks!“
Kendra (kolmas malevasuvi): „Malevas oli väga tore,
isegi kui kuumus oli vahest
üle mõistuse! Kollektiiv oli
lõbus ning keegi ei virisenud
ei varase kellaaja ega muude
asjade üle. Arvan, et saime
ilusti hakkama ja tuleks malevasse tagasi, kui saaks!“
Mairin (neljas malevasuvi): „Jään kõiki nelja aastat
positiivselt meenutama!“
Tööka ja toreda malevasuve eest tänades
Rutt Kuusemäe
rühmajuht
Foto Guido Kärdla
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Meie loodusrekordid
2013 aasta Postimehe Arteri jõulunumbris esitlesin oma 25
loodusrekordit: küll 134-aastane ebapärlikarp, küll 35 aastat
puus püsinud hiireviu pesa, küll maailma ilusaim
metsisemäng Majakivil, 7 kilomeetrine käik kivilt-kivile
Juminda poolsaare läänerannas ehk Eesti pikim kividega
rannalõik või hoopis Eesti pikim, 14 kilomeetrit pikk NeerutiPorkuni oosistik. Nüüd olen tulnud mõttele, hakata
sarnaseid loodusest leitud rekordeid koguma üle Eesti, mille
lõpptulemuseks võiks olla teos „Meie Loodusrekordid”. Kel
on põnevaid loodusest leitud rekordeid, võiks need üles
tähendada ja ära vormistada. Ühe rekordi täpne kirjeldus
võiks olla 10-20 lauset pikk. Rekordi nimi peab kajastuma
saadetava faili/foto nimes, näiteks Majakivi_metsisemäng.
Kohustuslik on kaastöö autori nimi, kes läheb raamatusse kui
kaasautor.
Saadetavad rekordid vormistada Wordis doc või docx
formaadis ning saata marek.vahula@online.ee.
Marek Vahula

Teave linnavõitluse
harjutusest Kadrina alevikus
1. jalaväebrigaadi Scoutspataljon viib läbi ajavahemikul 18.21. september (kell 8:00 - 22:00) linnavõitluse harjutust
Kadrina alevikus. Läbi soovitakse viia jalgsi- ja motoriseeritud patrulle asula territooriumil ning kasutada tühjana
seisvat maja aadressil Lasteaia 1.
Scoutspataljoni ülem, kolonelleitnant Tarmo Kundla
sõnul soovitakse kasutada müra tekitavaid imitatsioonivahendeid eelkõige Lasteaia 1 hoone ümbruses ja sees.
Harjutuste ajal tagame kohalike elanike turvalisuse ning ei
takista liiklust avalikel teedel. Palume vallakodanikelt
mõistvat suhtumist. (KK)

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Juunikuu lehes
lehes ilmunud pildiga
proovis mängu korraldaja
eksitada teid sellega, et
Udriku mõisa pilt on korra
juba selles mängus olnud,
küll teise nurga alt.

Õigeid vastuseid oli vaatamata palavale suvele palju.
Õigesti vastajaid oli 27: Tea Niinep, Ülle Tali, Anette
Traus, Kaidu Nõmmik, Priit Torpan, Sirje Arro, Kätlyn
Siniallik, Mirja Vool, Harald Rahupõld, Marta Tarassova,
Heidi Runthal, Anneli Lanto, Ainu Kirotbek, Eino Nurk,
Gabriel Kaseste, Neeme Mangulis, Enn Laansalu, Mare
Soovik, Marje Rüü, Ülle Koort, Jüri Vološtšenko, Ants
Piilberg, Kaili Kivisikk, Malle Ivask, Are Kivimäe, Peeter
Viira, Urmas Hinno.
Auhinna Kadrina Maanaiste Seltsilt on võitnud Ülle Koort.
Auhinna saab kätte Maanaiste Seltsi majast, aadressilt Viru
tn 14b.

Uus küsimus

Kes on pildil?

Vastused teatada:
telefonil 502 3846, e-postiga rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina. Viimane päev on septembrikuu viies
päev.
Kõigi õigesti vastanute vahel loositakse välja auhind Kadrina
Maanaiste Seltsilt.
Ilusat suve kõikidele!
Ikka teie, Risto Murumägi.
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Kadrina Spordikeskust hakkab juhtima Robert Salep
Kadrina Spordikeskuse uueks
juhiks sai spordikeskuse nõukogu otsusega Robert Salep.
Kandideerimisavaldusi spordikeskuse juhi kohale laekus
kaheksalt inimeselt, kellest
osutus valituks just Kadrina
juurtega Robert Salep.
„Tugevaid kandidaate oli
teisigi, kuid Robert Salepi kasuks langes otsus just seetõttu,
et Salepil on koos kaks head
omadust: ta on tänu oma varasematele töökogemustele näinud spordikeskuste elu ja toimimist seestpoolt ning on
tõestanud ennast spordivaldkonnas pädeva spetsialistina
ning teotahtelise entusiastina,“ kiidab Kadrina spordikeskuse nõukogu esimees Vahur Leemets valituks osutunud kandidaati.
„Kandideerimise otsus
tuli tahtest ennast proovile
panna ühes toredas ja mitmekülgses spordikeskuses, mis
suudab spordihuvilistele palju pakkuda,“ ütleb Salep. „Esialgne plaan on spordikeskuse
ning kohaliku eluga taastutvust teha ja hakata seejärel
usinalt tegutsema,“ annab Salep entusiastlikult teada.
Robert Salep on Kadrina
juurtega mees, keda seob
Kadrinaga lapsepõlv ja koolitee. Ka ise kutsub Robert ennast spordientusiastiks, kelle
säravad silmad ja motiveeriv
olek ka teisi sporti tegema
nakatab. Just Robert oli see,

Ilmaasjata Robert ei istu, kui siis ainult pärast triatlonit ning sedagi ainult hetkeks.” Foto erakogu
keda juunikuises Kadrina valla ajalehes Kodukant „Minu
Kadrina“ rubriigs tutvustati.
„Kadrina arengule aitan kaasa
osalemistega erinevatel tegevustel ja sündmustel,“ sõnas
Salep siis. Uued tuuled on too-

nud ta aga Kadrinasse tagasi
ning panus Kadrina arengusse
uue spordikeskuse juhina
saab olema märkimisväärne.
Salep on varasemalt töötanud
müügijuhina Rakvere Spordikeskuses ja Aqva Spordikes-

kuses.
Kadrina Spordikeskuse
senine juht Kalev Trumm
lahkus juuni alguses ametist
omal soovil.
(KK)

Kadrina saun üllatab hooajapiletitega
21. juunil 61-aastaseks saanud
Kadrina avalik külasaun avab
taas uksed.
Saunahooaja alguspäevaks on 26. august. Naised,
nagu ikka on oodatud igal
pühapäeval kell 14 – 18 ja
mehed 18.30st alates.
Sooduspilet lastele ja pensionäridele maksab 3 eurot,
täispilet on 5.
Nüüdsest on saadaval
hooajapiletid nii pensionäridele (100 eurot) ja täiskasvanuile (175 eurot), mis võimaldavad lisaks märgatavale raha

kokkuhoiule tulla alati sauna
ilma, et peaks muretsema, kas
rahakott kaasas. Hooajapilet
võimaldab saunas käia kuni
2019. aasta juuni lõpuni. Juba
on kasutatud võimalust kinkida hooajapilet oma saunasõbrast pensionärile.
Saunas on väljas unikaalsete, spetsiaalselt Kadrina
rahva tarvis valmistatud savist õllekannude näidised (sh
ka roosad naistele!), millele
iga tellija saab jäädvustada
oma nime.
Lähiajal saab tõhusat eks-

Kindlasti toob alanud saunahooaeg saunasõpradele tõhusat huvitavate kohtumiste,
kontsertide, ja talgutelisa, lubab külasauna haldaja, Kadrina Saunaklubi KSK.
Lisainfot saab saunast,
KSK Facebooki leheküljelt,
president Ülo Kaisilt tel 5 646
5177 ja direktor Andres Nukalt tel 508 9634.
Vihaga, kuid vihata!
positsioonilisa ka Eesti ainuke, Kadrina saunamuuseum,
jälgige teadandeid.

Rein Sikk
saunaajakirjanik

Vohnja Robin Hood aitas kurba rüütlit
9. juulist – 13. juulini toimus
Vohnjas juba seitsmes MTÜ
Vohnja Päikesekiire poolt
korraldatud vibu- ja loovuslaager, mida toetasid LEADER
ja Kadrina Vallavalitsus.
Lapsed valmistasid endele
vibuvarustust: vultareid, käeja sõrmekaitseid, nooli ning
noolepuhastus lappe. Lisaks
meisterdati pliiatsitopse, kellasid, vilditi seepe ja tehti
quilling tehnikas ilukarpe.
Laagri lõbusamaks muutmiseks, toimus väljasõit Alutaguse seiklusparki. Loomulikult treeniti vibulaskmist,
mida viimasel laagripäeval
traditsioonilise Robin Hoodi
näitemängu käigus lastevanematele ja külarahvale demonstreeriti. Sel aastal kandis
etendus nime “Robin Hood
aitab kurba rüütlit.”
Aitäh juhendajad Kadi
Koort, Tiina Poopuu, Õnne

Rõõmsad väiksed Vohnja Robin Hoodid.” Foto Tiina Poopuu
Kiviperk ja Jaanika Post, et
ikka ja jälle laste silmad särama panete. Kuna lastele laager

väga meeldis, läksid paljud
juba laagri lõpus ennast uueks
aastaks taas kirja panema. Su-

ve parimasse laagrisse peab
koht garanteeritud olema!
(KK)
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Tähistame Neeruti Seltsi 17. sünnipäeva
Ühiskonverents pealkirjaga
„Pärandkultuur ja kultuuripärand“ leiab aset 15. septembril 2018 algusega kell 12
Kadrina rahvamajas. See on
Neeruti Seltsi ja Viru Instituudi ühiskorraldatud ettevõtmine, millega tähistame
üleeuroopalist kultuuripärandi aastat. Konverents,
mille kaaskorraldajateks on
raamatukogu, keskkool, vallavalitsus, rahvamaja, toob avalikkuse ette mõned tahud
Kadrina kihelkonna kultuuripärandist.
Külalisesinejaks on tuntud
folklorist Marju Kõivupuu,
kes on ühtlasi Euroopa kultuuripärandi aasta Eesti juhtkomitee liige. Tema ettekanne
kannab pealkirja „100-aastane
Eesti Euroopa kultuuripärandi aastal 2018.“
Veel saab kuulata ettekandeid Neeruti Seltsi liikmetelt.
Rein Saukas, staažikas Kirjandusmuuseumi folklooriuurija
ettekanne kannab pealkirja
„Jakob Hurda kaastöölised
Kadrina kihelkonnast.“ Alo
Põldmäe, staažikas Teatri- ja
Muusikamuuseumi töötaja,
muusikaõpetaja ja helilooja,
teeb ettekande oma vanaisast
Aleksander Krimmist, kui kohaliku kultuuripärandi ühest

KULTUURIKALENDER
Esmaspäeval, 3. septembril
Kadrina Keskkooli uus kooliaasta avaaktused toimuvad:
8.45 avaaktus 2.-12. klassidele kooli siseõues. Järgneb
klassijuhataja tund.
10.00 aabitsaaktus Kadrina Huvikeskuse saalis.
Laupäeval, 8. septembril kell 10
Neeruti Seltsi loodustoas õpituba „Rahvakalendri
tähtpäevad- ussimaarjapäev“. Osalustasu 2€.
Pühapäeval, 9. septembril kell 13
Kadrina staadionil jalgpall. Vastamisi SK Kadrina ja
FC Järva-Jaani.
Laupäeval, 15. septembril kell 12
Neeruti Seltsi ning Viru Instituudi konverents
„Pärandkultuur ja kultuuripärand“ Kadrina
rahvamajas. Konverents on pühendatud Euroopa
kultuuripärandi aastale. Peaesineja folklorist, Euroopa
kultuuripärandi aasta Eesti juhtkomitee liige Marju
Kõivupuu. Kõik asjast huvitatud on oodatud!

Meenutus Neeruti Seltsi 15.sünnipäevale pühendatud konverentsist “Kadrina kihelkond läbi aegade”, mil
peaesinejaks oli Ingrid Rüütel.” Foto Rein Sikk
alustalast. Kohalikud pedagoogid Evelin Tiiter ja Liivi
Heinla, kelle tööpõld on
Kadrina lugemiku teise raamatu koostamine, esinevad
teemal Kultuuripärand maastikus.

Vestlusringid jätkuvad
kohvilauas.
Müügil on ka Tammiku
mahukas raamat „Kadrina
kihelkond läbi aegade“ hinnaga 10 eurot. Ürituse sissepääs
on vaba, kuulama-vaatama

oodatakse kõiki, kes Neeruti
Seltsist, kultuuripärandist
ning oma kodukohast vähegi
huvitatud on.

Pühapäeval, 23. septembril kell 13
Kadrina staadionil jalgpall. Vastamisi SK Kadrina FC Sillamäe.
Pühapäeval, 07. oktoobril kell 13
Jalgpall, vastamisi SK Kadrina - Tallinna JK Augur.

Neeruti Selts

„Kadrina kahinad“

Vohnjas trotsiti jaanipäeval vihma ja tuult
Eestlased on juba harjunud, et
kui käes on jaanipäev, tuleb
kapist välja võtta kõige sügisesemad riided. Nii ka Vohnjas,
kui pea 200 inimest külaplatsile eesti rahva suvepidu
nautima läksid.
Peo korraldajad olid murelikud juba kuu enne üritust,
kas jaanilõket teha saabki.
Pikalt kestnud põud seadis
suured riskid. Õnneks andis
taevas enne pidupäeva mõned
vihmasabinad ning ka päästeametilt oli luba olemas. Vingerpussi mängis hoopis tuul,
mille tõttu jõudsid nooremad
pidulised enne lõkke süütamist koju minna.
Üritusel oli avatud lasteala, kus suured ja väikesed
said valida kahe batuudi vahel
ning hüpata sooja saamiseks ja
tuju tõstmiseks. Järjekord
näomaalingute sabas ei vähenenud kogu õhtu jooksul. Kui
hüppamisest jõud rauges, said
lapsed nautida Terje Lopetiene poolt valmistatud maitsvat kohupiimatorti.
Suurt elevust pidulistele
pakkus autoveo võistlus, kus
julgeid jõukatsujaid oli kümmekond, teiste hulgas ka kaks
naist. Meeste kategoorias näitas tublimat tulemust Arvo
Püvi, naistest oli tugevaim
Käthlin Rindberg.
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Poelettidele on jõudnud uus raamat „Kadrina kahinad“, mis
sisaldab artikleid Kadrina kihelkonnast, mis on ilmunud
ajavahemikul 1868–1939 eestikeelses ajakirjanduses.
„Suur rõõm oli antud raamatut kirjutada, sest avastatud
lood olid põnevad ja kaasakiskuvad. Erilist muljet avaldasid
soode servas asuva Vohnja küla juhtumised, iseäranis
koopaelanike Liisa ja Elviine lugu,“ ütles raamatu autor Kalle
Gatson.
Raamat on illustreeritud Kadrina Kunstidekooli õpilaste
poolt.

Tublid mehed ja naised said jõudu proovida auto vedamises. Foto Triin Rannar
Peo meeleolu aitas kõrgel
hoida ansambel Mahe, kelle
muusika saatel ei jää tantsuplats ealeski tühjaks. Kõhutäie eest seisis hea Neidekute
pereettevõte.
Kogu ürituse jooksul said
pidulised osta üritust toetavat
loteriid. Sponsorid olid välja
pannud hulgaliselt põnevaid
auhindu. Pea paarisajast müüdud piletist koguti tubli summa ürituse kulude katmiseks.
Siinkohal kiitus Janne Kübarale ja Hela Kullamäele, kes
näitasid head müügioskuse
taset!
Täname kõiki sponsoreid,
kes panid õla alla ürituse
õnnestumisele ning tänu kellele sai üritus toimuda kogu-

konnale tasuta! Suur tänu
Neidekute pereettevõte,
Peikko, Viru Batuudid,
Berliini Trahter, Ellater
tordid, Sassi Trans OÜ,
Boatsauna, Makrum, Implantoloogia Kliinik, Pixner
OÜ, BOSCH, Beautiful Me
kehasalong, Kadrina Vallavalitsus! Tänud Aivar Milvastele reklaami koostamise
eest, Ele-Hella Kullamäele
mängujuhi rolli eest, lõkkemeister Illar Peeling ning
kõiki kogukonna liikmeid, kes
panustasid jaanitule korraldamisse. Siiras tänu Alvar ja
Alo Värsile, kes on oma hinge
ja jõu ja pealehakkamisega
olnud tublid eestvedajad
kogukonnaelu edendamisel!

Noormehed on aastaid aidanud hooldada jaanituleplatsi,
kogunud ja kohendanud
lõkkematerjali, meisterdanud
välilaudu ja pinke, aidanud
reguleerida liiklust, vastutanud ürituse turvalisuse eest
ning tegelenud kõikvõimalike
probleemide lahendamisega.
Aitäh külavanem Merike
Toombule, kes motiveerib ja
toetab kogukonna liikmeid
koos tegutsema!
Tänud Sulle, hea piduline,
kes Sa ilma trotsisid ja oma
kohalolekuga aitasid pidu
luua – uute rõõmsate kohtumisteni!
Anneli Meibaum

Alates juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad lisapuhkepäevi
Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja
juurest kalendriaastas kuni
viis tööpäeva lisapuhkust.
Lisapuhkepäevi saab tööandjalt küsida töötaja, kes
hooldab oma sügava puudega
lähedast (õde, vend, poolõde,
poolvend, ema, isa, vanem või

vanavanem, abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses). Samuti saavad puhkepäevi kasutada sügava puudega täisealise inimese eestkostjad või
kohaliku omavalitsuse määratud ametlikud hooldajad.
Hoolduspuhkust on võimalik võtta kõik viis tööpäeva
korraga või ka päevade kaupa

ja seda saab kasutada kalendriaasta jooksul. Hoolduspuhkuse kasutamiseks peab töötaja tööandjaga kokku leppima ja vastava avalduse esitama. Vajadusel on tööandjal
õigus küsida hoolduspuhkuse
õigust tõendavaid lisadokumente, milleks võib olla
näiteks:
· kehtiv sügava puude ras-

kusastme tuvastamise otsus hooldatava kohta;
· väljavõte nt rahvastikuregistrist, mis tõendab, et
puhkust kasutada sooviv
töötaja on hooldatava lähedane, eestkostja või
hooldaja.
Puhkusetasu arvestatakse
lisapuhkepäevade eest alampalga määras, mis 2018. aastal

on 23,62 eurot päevas. Puhkusetasu maksab töötajale
välja tööandja, kes saab selle
hiljemalt 3 kuu jooksul pärast
puhkuse kasutamist sotsiaalkindlustusametilt tagasi taotleda.

Rohkem infot tasustatud
hoolduspuhkuse kohta ja tööandjatele puhkustasu hüvitamise korra kohta leiab infot
www.sotsiaalkindlustusamet.
ee lehelt.
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KODUKANT
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab
siseriikliku keskkonna-programmi 2018. aasta II
taotlusvooru, kuhu saab taotlusi esitada kuni 17.
septembrini 2018.
Taotlusvoorust saab toetust taotleda järgmistes valdkondades:
atmosfääriõhu kaitse, kalandus, keskkonnateadlikkus, looduskaitse,
merekeskkond, metsandus, ringmajandus ja veemajandus.

KIKi toetuste üksuse juht Koit Kaskel ütleb, et taotlema on oodatud näiteks nii kohalikud omavalitsused,
mittetulundus- ja äriühingud, sihtasutused, vee-ettevõtjad, ülikoolid ja keskkonnakaitsega tegelevad
asutused.
Kogu taotlusvooru eelarve on 10,8 miljonit eurot. Vooru eelarvest 6,5 miljonit suunatakse veemajanduse
programmi ja üks miljon eurot ringmajandusse. Merekeskkonna projektid saavad 800 tuhat eurot,
metsandusse läheb 600 tuhat eurot, atmosfääriõhu kaitsesse 550 tuhat eurot ja looduskaitsesse 500 tuhat
eurot. Keskkonnateadlikkusele on mõeldud 450 tuhat eurot ja kalandusele 400 tuhat eurot.
Projektide esitamine toimub andmesüsteemi www.kikas.kik.ee kaudu. Rahastusotsuse saanud
projektid selguvad käesoleva aasta detsembris.
KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2
kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda
sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu
toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.

Südamlik tänu vallavanem Kairit Pihlakule, Kadrina Soojuse juhatusele ja sealsele kollektiivile
tähelepanemise ja hoolimise eest minu töötamise lõpetamisel.
Parimate soovidega, Roine Pekkolainen

AUGUST 2018

Palju õnne!
Juubilarid juulis
ASTA PEELING
EVI PÄRN
ELLEN LIND
KALJU VAHI
MAIMU JOOSANI
MALL NURMEOTS
MILVI RUUTO
ENN LUI
TARMO MAASIK
SIRJE BOOM
LAINE LEEMETS
ANTS AAS
ENE GRUNO
REIN RAID
HELJO HLJAMOVA
SIRJE TOIGER
TAMARA LEIARU
INGRID VILBERG
ARE PAAT
TATJANA OSSIITŠUK
ÕIE SADRAK
KAUPO JÄRS
VILMA TAMMSALU
ENE JÕESALU
ANNE RÄNI
TIIT TAMBUR

augustis
85
85
85
85
80
80
80
80
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60

ASTA UIBO
LJUBOV SÕSTER
ENNO TEEÄÄR
OTTO HALLIKMANN
HELMI TRUUVER
NAIMA VARISTE
HELBE BRAUN
ÕILI PERSIDSKAJA
LAINE LAANEMÄGI
SAIMA GORDEJEVA
ARNE KASTEMÄE
VELLO SIIBER
MAIE-VILHELMINE
LILLEOJA
MARIKA SAITTAKARI
PEETER KOKEROV
PAUL ROONE
EVE JAAKMA
OLEV VEIDE
LIIA RANNALA
KALJU KOSKO
URMAS TAMMSALU
ENE TINNO
KARL MEOS

94
94
90
85
85
85
80
80
75
75
75
70
70
70
70
70
65
65
65
65
60
60
60

Juunis-juulis registreeritud lapsed
RIKO LEPP
MIILO LILLEOJA
KARL KALIND
KRISTELLE PALKMAN

ARMIN SALUMÄE
MADIS PÕDERSALU
RANDEL HINNO

Kes ei soovi, et teda
õnnitletakse vallalehes,
palun sellest teada anda
telefonil 322 5631.
Kadrina hooldekodu, Undla
külas, otsib hooldustöötajat.
Huvi korral ühendust võtta
524 0548 või 508 9634.

Ostan lihaveistele heina ja
silo. Kontakt 508 0517.

Minu Kadrina

Mälestame
AINO ÕUN
06.07.1935 – 08.06.2018

Raigo Pärs
Kohtutäitur, Rakvere Võrkpalliklubi president

ÕNNE PÄRS
04.07.1951 – 14.06.2018
NIKOLAI ZAITSEV
26.07.1953 – 09.06.2018
ENNO SULA
01.07.1933 – 25.06.2018

Mis seob teid Kadrinaga?
Ma olen Kadrinast pärit. Kadrinas möödus minu lapsepõlv ja siin
käisin ma koolis. Minu esimesed sõbrad on Kadrinast. Ka täna olen ma
Kadrinaga tihedalt seotud, sest siin elab minu isa.

AARE MÄNNAMETS
15.02.1951 – 10.07.2018
RAUL SILLA
24.08.1946 – 17.07.2018
EEVI STRAUSS
27.12.1936 – 07.07.2018
HELMI SEPP
18.05.1933 – 04.07.2018
MARTIN RICHTER
12.09.1929 – 02.08.2018
MIHKEL HEIDE
08.04.1956 – 04.08.2018

Toimetaja Lisete Laisaar
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 5 900 8823

Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Minu jaoks on Kadrina maailma parim koht õppimiseks, trenni
tegemiseks, sõpradega suhtlemiseks. Siin on kõik tingimused noortele
loodud, et ennast igakülgselt arendada – ole ainult ise hakkaja. Paljud
ei oska seda hinnata, et Kadrinas on hea staadion, välikorvpalli- ja
tenniseplats, skatepark, spordihoone koos korraliku ujulaga.
Ma arvan, et arenguruumi leidub milleski, mis liidab tervet Kadrina kogukonda, näiteks liikumissari- jooksmine, kepikõnd,
orienteerumine vms. Uuel spordikeskuse juhil on, mille peale mõelda!
Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Kadrina arengule saan kaasa aidata spordipisikuga, mida tänastele Kadrina noortele edasi anda. Ma ei tea, et kas see just
arengule kaasa aitab, aga koos Risto Murumäega oleme viimased 15 aastat rahvaspordi tasandil kohalikul korvpallil õlga all
hoidnud ja loodame seda teha ka edaspidi. Sama käib ka võrkpalli kohta ehk treener Jaan Rummi teeb noortega väga head tööd
ning kui mul on võimalus nendega koos mängides oma kogemusi edasi anda, siis teen seda hea meelega.

e-post: lisete.laisaar@kadrina.ee
Trükiarv 2300 eksemplari

Kadrina vallavalitsus tel: 322 5600
Rakvere tee 14, 45201 Kadrina

e-post: kadrina@kadrina.ee
www.kadrina.ee

