odukant
K
Kodukant ehk (KK)

Uued tuuled Tristveres

Tähelepanelikumad lugejad võivad alates augustikuu
lehest mõne loo alt (KK) leida ja mõelda, mida see küll
tähendab. Antud tähekombinatsioon viitab Kodukandile
ning annab märku, et loo autoriks on just Kodukandi
toimetus. Sama kehtib ka lehes ilmuvate fotode kohta. Nii
jätame jälje ajalukku!

Kaks südikat Tapa naist jätsid
oma vanad tööd pooleli ning
tulid Kadrinasse ammust
unistust täitma. Pille Lestmann ja Ulvi Veersoo on
enam-vähem ühtemoodi
arusaamiste, soovide ning
nägemustega naised. 80%
samad, 20% erimeelsed, kuid
vaidluste käigus saadakse just
õige tulemus. Naiste otsus
Kadrinasse tulla ei olnud
uisapäisa tehtud, kaalutleti
pikalt ning käidi eelnevalt
Tristveres kohvi joomas, mille
järel taibati, et koht kõnetab
ning kutsub unistusi täide
viima.
Muide! 5 aastat tagasi kui
Andres Nukk kohvikuhoone
rajas, käis Ulvi Andresega kohtumas, kuid siis ei saadud
kokkuleppele. Saatusel oli
naiste jaoks aga üllatus, aastaid hiljem on nad taas kohas,
millest kunagi mõtlesid –
Tristveres puhuvad uued
tuuled.

Taas algas tarkust täis
koolitee
Esimene kuu koolis on peagi möödas, uute ja vanade
koolikaaslaste näod on üle vaadatud, suvistest seiklustest
on ühes sõpradega pajatatud. Ees on põnev ning hariv
õppeaasta.

Sel õppeaastal alustas Kadrina keskkoolis kooliteed
kokku 608 õpilast, neist 52 seadsid sammud esmakordselt
üle kooliläve. Vohnja Lasteaed-Algkoolis astus esimesse
klassi kaks teadmistehimulist last. Kokku õpib Vohnja
koolis 16 õpilast ning lasteaias 17 last.
Edukat aastat kõikidele suurtele ja väikestele
vallakodanikele! (KK)

Kadrina sündmused nii
kultuurikalendris kui
kultuurikavas
Kõik Kadrina valla toredad sündmused on nüüd lisaks
ajalehes ilmuvale kultuurikalendrile leitavad ka
veebikeskkonnas www.kultuurikava.ee. Kultuurikava
väikene kalender on leitav ka Kadrina valla kodulehe
paremas nupukeste nurgas. Ava kalender ning saa teada,
mis, kus, millal Kadrina vallas toimumas on. Teater, kino,
spordiüritused – nüüd kõik meie suured sündmused ühes
kohas koos! (KK)

Kuidas juhtus, et kaks Tapa
naist Kadrinasse kohvikut
tegema sattusid?
Ulvi: Nägime üürikuulutust ja
otsustasime proovida.
Pille: Mõtlesime tegelikult
pikalt, kas oleme valmis oma
praegused toimetamised pooleli jätma ning kogu ihu ja
hingega Kadrinas kohvikut
pidama hakata.
Ulvi: Me ei lasknud endale
pähe mõtet, et me ei saa hakkama. Saame küll ning nüüd
me siin oleme!
Mis on esimesed muudatused, mis olete teinud?
Pille: Me oleme interjööri
muutnud ning lõunapakkumise oleme muutnud bufee
vormiks.
Ulvi: Remonti tegime me
mitte selle pärast, et meile
poleks vana välimus meeldinud, vaid põhjusel, et kuna me
oleme uued, siis soovisime
kohalikeni tuua uut hõngu.
Lõunapakkumises soovime
pakkuda erinevaid variante,
mitte ainult ühte valikut. Meil
on erinevad salatid, kartul,
tatar, riis jne. À la carte menüüs
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Uued tublid Tristveres toimetajad Pille Lestmann (vasakul) ja Ulvi Veersoo, viivad oma unistusi
täide Kadrinas.
on praegu kõige menukam taha me suuri vigu sisse lasta meie juurde ja pakkusid
üks mahlane liha.
ning üllatustega väga ei ennast tööle. Meil on kõik
Pille: Lapsed söövad väga hea kiirusta. Küll aga on meil asjad siiani super hästi läinud:
meelega kananagitsaid frii- mõned peod, kohvikuõhtud seisime nõudepesumasina
kartulitega. Hetkel on kõik plaanis. Peaasi, et inimesi juures, ei osanud seda tööle
taldrikud tulnud kööki täiesti tuleks!
panna, järsku oli nõudepesutühjadena tagasi tulnud. Me Ulvi: Kindlasti proovime masina mees ukse taga. Ainult
proovime vaikselt sisse elada seda! Ka ilusate ilmade peale mõtle ja kohe on õige inimese
ning muuta à la carte menüüd oleme mõelnud, et mida ja aitamas.
mitmekesisemaks Esmalt soo- kuidas järgmisel aastal teha.
Sügav kummardus ka
vime, et meie töötajad koha- Võib-olla korraldame mõne Andres Nuka ees, kes meid
neksid uue elu-oluga, sest laada ning erinevaid töö- alati aitab, ilma, et me peaknende jaoks on uus nii koht, tubasid. Selle kõige peale sime abi küsima. Ta mõtleb
köök, asjad kui ka töökaas- peame me veel mõtlema.
kaasa ning tuleb oma mõtePille: Kadrina on väga tubli tega meie juurde.
lased.
koht, loodame, et rahvas oma Ulvi: Ta on väga huvitatud, et
tee taas siia leiab.
me saaksime kohviku ilusti
Milline on tuleviku
käima. Meie suhted temaga on
Tristvere?
väga head, ta tõesti aitab iga
Pille: Me proovime kindlasti Kes kuuluvad teie
asjaga!
lisaks toidule nii kohalikele ja meeskonda?
ka kaugema kandi rahvale Pille: Leti taga on kaks tegusat
pakkuda midagi põnevat.
Kadrina tüdrukut Kati ja Kuidas kohalikud teid vastu
Ühel päeval me just aru- Sandra.
on võtnud?
tasime, et tegime tegelikult 20 Ulvi: Köögis on kaks Kadrina Pille: Suuremalt jaolt on meid
päevaga remondi, leidsime ja valla inimest ning üks on ikka hästi vastu võetud, kiidukoolitasime personali – saime Tapalt, kelle me endaga kaasa sõnu on palju olnud. Aga nii
nii lühikese ajaga kõik toimi- võtsime. Meil on personaliga palju kui on inimesi, on ka
ma. Samm-sammult tahame läinud väga kummaliselt.. arvamusi. Esimene sünnikülastajatele aina uusi ja huvi- hästi. Me leppisime kokku, et päevalauaga oldi väga rahul.
tavaid asju pakkuda.
ei otsi inimesi töökuulutuste Ulvi: Esimesel avamispäeval
Kuna me oleme Ulviga kaudu.
oli natukene äpardusi. Avaparajad perfektsionistid, siis ei Pille: Jah, tüdrukud tulid ise mispäev oli esimesel koolipäeval ning rahvast tuli üle
Tristvere kohvikust saab maitsvaid hõrgutisi ka kaasa
ootuste palju. Nägime oma
puudused ära ning nendega
osta ning lisaks pakuvad nad toitlustamist erinevatel
juba tegelenud, et kõik aina
sündmuste puhul: sünnipäeval, pulmad, firmaüritused
paremini toimiks.
jm. Mingem head toitu nautima ning tuult tiibadesse
(KK)
tublidele tegusatele naistele!

25 aastat kogemust – Aru Grupp
Eestis ei ole enam kedagi, kes ei teaks, millega Huljal tegutsev
Aru Grupp AS tegeleks. Kelle jaoks on tuttav ainult nimi, siis
neile võib selgituseks öelda, et Aru Grupp on üks populaarsemaid ning hinnatumaid ettevõtteid Kadrina vallas. Aru
Grupp on 25 aastat tagasi asutatud puidutööstusettevõte aknauksetehase, trepitehase, majatehase ning liimpuidust komponentide tehasega. Aru Grupp pole tuntud mitte ainult Eestis,
vaid ka Iirimaal, Hollandis, Jaapanis, Islandil ja paljudel mujalgi, kus aastast aastasse oma kvaliteeti tutvustatakse ning tuntust
suurendatakse.
Alles hiljuti suure sünnipäeva puhul soetatud värvimisliin
muudab sealsete töötajate töö lihtsamaks.
Aru Grupp pakub tööd üle 150 töötajale ning fenomenaal-

seks muudab ettevõtte nende valmidus noortesse panustamisega, sest just suvevaheaegadel leiab ettevõttest hulga noori, kes
just Aru Grupist oma esimese töökogemuse, praktilised
teadmised ning oskused saavad. Ann, kelle jaoks oli Aru Grupis
töötamine esimeseks töökogemuseks, valmistas ette värvimisse
minevaid aknaraame. „On tore, et Aru Grupp noortele tööd annab
ning neid seda tehes usaldab,“ ütleb ta. Ka Magnar, kes suvel
antud ettevõttes majaseinu soojustas ja liinitööd tegi, on oma
perekonnas juba mitmes, kellel Aru Grupp tööd pakkunud on.
Väärtused, mida Aru Grupp jagab, on aluseks uutele usinatele
töötegijate, vanadele tublidele olijatele ning uutele, nullist
alustajatele. Suurelt mõtlemine, sihikindlus ning hulk tööd – ikka
edasi, kõrgele ja kaugele! (KK)

Sünnipäeva puhul soetatud
värvimisliin muudab töö lihtsamaks.

Foto Avo Seidelberg
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Laste heaolu ja õiguste
kaitse
Lapse heaolu eest vastutavad lapse vanemad, last kasvatavad
isikud, vajadusel toetavad neid riik ja kohalikud
omavalitsused.
Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle
puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse
jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps,
kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.
Teavita abivajavast lapsest kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja telefonil 322 5624 või
lasteabitelefonil 116 111.
Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist
ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema
enda või teiste isikute elu või tervist.
Teavita hädaohus olevast lapsest viivitamatult
hädaabinumbril 112.
Märka ja sekku!
Kaili Kangur
Lastekaitsespetsialist

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Augustikuu lehes
lehes ilmunud pilt tekitas meie
kogenud mälumängureile palju
peavalu. Õigeid vastuseid
saabus ainult kolm, kuigi vastus
oli tegelikult lihtne: pildil oli
Kadrina Keskkooli direktor
Arvo Pani.

Õigesti vastanuid oli 3: Veigo Sepp, Peeter Viira ja
Neeme Mangulis.
Auhinna Kadrina Maanaiste Seltsilt on võitnud Neeme
Mangulis. Auhinna saab kätte Maanaiste Seltsi majast,
aadressilt Viru tn 14b.

Uus küsimus

Mis hoone on pildil?

Vastused teatada:
telefonil 502 3846, e-postiga rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina. Viimane päev on oktoobrikuu viies
päev.
Kõigi õigesti vastanute vahel loositakse välja auhind Kadrina
Maanaiste Seltsilt.
Ilusat suve kõikidele!
Ikka teie, Risto Murumägi.
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Haridus on meie tugevus
Kadrina kandi identiteet on
väga tugevalt seotud haridusega. Kadrina vallas on aegade jooksul haridusse palju panustatud. Ja me teeme seda
jätkuvalt. Meie haridusasutused on omanäolised ning
väga hea sisuga.
Kadrina lasteaias Sipsik
kasutatakse kaasaegseid õppevorme ja töökorraldust ning
olmetingimustega teeme silmad ette ka paljudele pealinna
lasteaedadele. Meie lasteaia
tervist edendavad projektid
annavad alusharidusele lisaväärtust ning tänu pühendunud õpetajatele saavad lapsevanemad olla kindlad, et
lastele on tagatud turvaline ja
arendav keskkond.
Vohnja Lasteaed-algkool
on hea näide kogukonnakoolist, kus looduskaunis kohas tegeleb lastega suurepärane koolimeeskond, kes
pakub lastele põnevaid tegevusi suuresti rõõmu põhiselt.
Väikeses koolis on võimalik
kõikidele õpilastele läheneda
individuaalselt ning see on
suurepärane keskkond lastele,
kes vajavad väiksemat seltskonda, et nende anded, oskused ja võimed esile tuleksid.
Koolist on kujunenud kogukonna keskpunkt, mis liidab
inimesi.

„Täna töötame selle nimel, et gümnaasiumitaseme haridus oleks
jätkuvalt konkurentsivõimeline ning ka väljastpoolt oleks huvi
tulla meile keskharidust omandama,“ sõnab vallavanem.
Foto (KK)
Oleme uhked elujõulise
Kadrina Keskkooli üle, mis on
kujunenud paljude aastate

jooksul üheks Kadrina sümboliks. Siin on head õpetajad
ja vilistlased on oma elualadel

edukad. Õpilaste hariduslikele erivajadustele on läbivalt
tähelepanu pööratud.
Kadrina Keskkooli omapäraks on inseneriõpe ja head
sportimisvõimalused. Pole
palju koole, kellel on ette näidata oma kodukandi lugemik. Kõik see on järjepideva
teadliku tegevuse tulemus.
Täna töötame selle nimel, et
gümnaasiumitaseme haridus
oleks jätkuvalt konkurentsivõimeline ning ka väljastpoolt
oleks huvi tulla meile keskharidust omandama.
Üldharidust täiendab
Kadrina Kunstidekool, kus
saavad avastatud ja arendatud laste muusika- ja kunstianded. Oma valdkonnas on
kool edukalt pildis, sest osaletakse aktiivselt konkurssidel
ja ühisprojektides. Õpilaste
jaoks on see suurepärane
võimalus kvaliteetseks eneseteostuseks.
Õpetajate päeva künnisel
soovin palju jõudu ja rõõmu
kõikidele õpetajatele, tugispetsialistidele, õpetaja abidele, kes iga päev pühendumusega meie lapsi ja noori
kujundavad.
Kairit Pihlak
Vallavanem

Muusikapäev täidab Kadrina 1. oktoobril klaverimänguga
Muusikasõpradel tasub rõõmustada, sest peagi on käes 1.
oktoober, mil tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva.
Selle raames on Eesti Muusikanõukogu võtnud kätte korraldada üle 100 tasuta kontserdi üle terve Eesti, millesse
muusikud ja kontserdipaigad
panustavad oma vabast tahtest. Repertuaaridesse kuuluvad palad peamiselt pärimusmuusikast, klassikalisest muusikast ning džässist.
Marko Martin on lõpetanud 1993. aastal Tallinna
Muusikakeskkooli, olles õppinud Lembit Orgse klaveri-

klassis ning jätkas oma õpinguid Eesti Muusikaakadeemias. Aastatel 1996-2000 täiendas magistriõppes Londoni
Guildhall School of Music and
Drama's Joan Havilli klassis.
Ta on osalenud ka Eric

Olete kõik oodatud 1. oktoobril Kadrina
rahvamajja, kus kell 11.40 esineb mainekas
pianist Marko Martin.
Heidsiecki, Dominique Merlet', Sequeira Costa, Leon
Fleicheri, Dmitri Baškirovi ja
Murray Perahia meistriklassides. Marko Martin on edukalt
esinenud paljudel rahvus-

Salda külal lipumast
Salda sai oma nime 1976. aastal, kuid eelnevalt oli küla nimeks
Salla, et meie küla mitte segi ajada lõunatipus oleva suure Salla
külaga, siis nimetati see Saldaks.
Oleme korraldanud kolme küla peale ühiseid jaanipäevi,
vahvaid vastla- ja volbripäevi.
18. augustil 2008. aastal lõime oma külaseltsingu. Meie
külaseltsing sai sel suvel 10. aastaseks, selle raames
korraldasime ka pisikese külapäeva, kuhu tuli kokku hulk
inimesi. Soovime sellest tekitada traditsiooni, lisaks püüame
üles leida kõik elanikud, kes meie külas kord elanud on.
Eesti 100. juubeli raames alustasin korjandusega
vimplimasti raha, mis sai väga eduka tulemuse. Ühise
rahakogumise ning toetuste abil püstitasime masti koos
vimpliga oma jaanitule platsile. Ühtlasi sai premeeritud
tublimaid külaplatsi korrastajaid, kes said kingituseks Valdo
Laisaare poolt kootud sini-must-valged mütsid. Oleme uhked
selle üle, et meie külaplatsil lehvib nüüd Eesti lipp.
Tahan tänada kõiki, kes olid mulle toeks ning aitasid seda
projekti teostada.
Aitäh Kadrina Vallavalitsus, Tõnuri Talu perenaine Maie
Kruusmann ja Andreas Traus. Külaelanikud Imre, Raili, Arvo,
Enn, Eeva, Priit, Tea, Kristjan, Leena, Hannely, Kevin, Aivar,
Toomas, Evis, Alo, Ave, Valdo, Alvar, Ira, Ahto, Margus, Meelis,
Siiri, Raiko, Liis, Marko, Sveta, Sergei, Margit, Jüri.
Meie küla on küll väike, kuid püüame olla aktiivsed, hoida
kokku ning jõuda kaugele. Kaunist sügist kõikidele!
Kadri Kruusmann,
Salda külaseltsing

vahelistel pianistide konkurssidel, saanud auhindu juba
õpingute ajal. 1998. aastal
pälvis ta preemia Gina
Bachaueri nimelisel konkursil
Salt Lake Citys ja 2000. aastal
laureaaditiitli Calgarys, Est-

her Honensi nimelisel rahvusvahelisel pianistide konkursil.
Rahvusvahelise muusikapäeva traditsioon sai alguse
1975. aastal, kui tollane Rahvusvahelise Muusikanõuko-

gu president, legendaarne
viiuldaja Yehudi Menuhin arvas, et muusikale tuleks täiesti
ametlikult sisse pühitseda üks
päev, millega tähistada muusika olemasolu ning mõtiskleda selle mõjust ja olulisusest.
Sellel aastal tõmbab muusikapäevale joone alla õhtune
tseremoonia Tallinna Lennujaamas, kus Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapital premeerivad silmapaistvaid muusikategelasi.
Pidulikku galat on võimalik
jälgida otseülekandena ETV-s.
Ragne Toompere
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Lõbusalt harivad laagrid lastele
Sellesuvised laagrid pakkusid
väga erinevaid tegevusi mitmetes erinevates Eestimaa
paikades. 4.-5. klassi lastega
külastati maisilabürinti Jõgevamaal. Lisaks maisipõllus
ringi möllamisele, kus tuli
kaardi järgi üles leida vajalikud punktid, oli kohapeal
mitmeid teisigi nuputamist
nõudvaid tegevusi. Kui antud
päev soosis rohkem nupumehi, siis järgnev, mis veedeti
Kiviõli seikluspargis pani
proovile füüsilise võimekuse.
Ei saanud läbi ka pealinnata.
Kellel oli loomaaias veel uus
jääkarude kodu nägemata, sai
selle soovi rahuldatud. Kõigil
oma äranägemise järgi lemmikud vaadatud, läksime edasi
Baasjaama, mille märksõnaks
on virtuaalmaailm. Seadmed
kätte ja pähe sätitud, eemalduti reaalsusest ning tegeleti
toimetustega väga erinevates
valdkondades köögist, rallist
kuni pilvelõhkujate katustel
turnimiseni. Sinna hulka veel
täiesti ebareaalseid keskkondi. Järgmine päev tõi meid
maa peale tagasi kui nautisime puhast loodust Viru
rabas. Päeva teine pool möödus Arbavere puhkekeskuses, kus noortega tegelenud
mängujuht jagas meeskondadele tahvelarvutid ning edasi
kulges tegevus arvutist saadud käskluste ja küsimuste
järgi. Taaskord väga põnev ja
hariv kogemus. Huvikeskuses

KULTUURIKALENDER
Reedel, 5. oktoobril kell 20
Kinoõhtu Läsna rahvamajas, linastub film „Põrgu
Jaan”. Uue tehnika ning kinolinaga kino ootab kõiki
filmihuvilisi! Läsna rahvamaja kino tegemistest saa osa
samanimeliselt Facebooki lehelt. Pilet 5€/4€.
Laupäeval, 6. oktoobril kell 10
Neeruti Seltsi retk Tallinna – Vabaduse väljak pealt, alt
ja ümbert. Väljasõit rahvamaja juurest. LEADER meetme
toetatud projekt. Osalustasu 10€.
Eelregistreerimine 5 552 5314.
Pühapäeval, 7. oktoobril kell 13
Jalgpallikohtumine Kadrina staadionil. Vastamisi SK
Kadrina ja Tallinna JK Augur.
Foto Kadrina Huvi- ja Noortekeskus

Väikesed laagrilapsed näitasid taset bowlingumängus, kus püsti ei jäänud ühtegi kurikat.
toimunud toreda mängu käigus sai hiilata muusika-, tööriistade- ja näitlejate tundmisega, pimesi ära tunda
erinevaid maitseid ning
lihvida tantsuoskust.
2.-3. klassi laager algas
Tagurpidi maja külastusega
Tartus, järgnes seikluslik pärastlõuna AHHAA keskuses.
Järgmine päev pakkus sõnarägastikus surfamist ja mõnusat metsaretke koprarajal Kolu mõisa pargis. Puudest, põõsastest ja metsloomadest jagas
teadmisi Jaanus Reisner. Pärast looduses vantsimist maitsesid enda küpsetatud vorstid
väga hästi. Tore kogemus

saadi ka bowlingurajal. Sõbralikult elati kaasa nii võidukamatele kui ka neile, kellel pall
rohkem renni tabas. Eesti ajaloost saadi põhjalik ja humoorikas ülevaade Paide Linnuses
asuvas ajakeskuses Wittenstein, kus hakkajamad proovisid selga ordurüütlite sõjavarustust ning kogesid kannatusi keskaegses häbipingis.
Kui juba Eestimaa südamesse
oli sõidetud, külastasime ka
Türil asuvat Ringhäälingumuuseumit. Eesmärgiks oli
päevauudiste toimetamine ja
stuudios kaamerate ees uudistesaate salvestamine. Saatest
saime teada, et Kadrina laste-

Foto Kadrina Huvi- ja Noortekeskus

aias alustab lasteaiateed 340
uut last, homme sajab banaanikoori ning Tallinna tänavatel on kohatud hulkuvat
Aafrika elevanti. Viimasel
päeval müttasime Ohepalu
maastikukaitsealal. Retke juht
Meelis Kütt jagas vajalikku
tarkust, kuidas metsas hakkama saada, mida märgata ja mis
võiks inimtegevusest puutumata jääda. RMK uhiuuel
platsil sai retke lõpus igaüks
taaskord vorstikesi küpsetada
ja kellel oli veel jaksu, siis ka
ukakat mängida. Loomulikult
oli võimalus mõlemas laagris
tegeleda ka meisterdamisega,
mille käigus valmisid imeilusad kaardikesed. Samuti said
kõik laagrilapsed osa mustkunsti töötoast, kus õpiti mitmeid põnevaid trikke, mida
perele ja sõpradele elevusega
esitleda saab. Iga vahva laagriline sai meenena kaasa Tsärgi, mille olid tublid abilised
Helena ja Merit asjakohaste
kirjetega kaunistanud.
Kiidame kõiki lõbusaid
laagrilapsi ja nende vanemaid
ning täname sõbralikke koostööpartnereid ja kindlasti ka
ilmataati, kes igati meie tegevusi soosis. Laagri pilte saab
näha Kadrina Huvi- ja Noortekeskuse Facebooki lehel.
Marge Mägi

Suuri laagrilapsi lõbustas loomaaias käik ning kohtumine vahva jääkaruga.

Puuetega inimeste koja koostöö kohtumine Kadrina vallas
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda sai rahastuse projektile „Koostöö“, mis esitati
Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidule (VIROL). Projekti eesmärgiks on külastada LääneVirumaa omavalitsusi pärast
haldusreformi, tutvuda uute
juhtidega, sotsiaaltööspetsialistidega ning kohaliku eluoluga, mis puudutab puuetega inimesi ning jagada
informatsiooni Lääne-Viru-
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maa Puuetega Inimeste Koja
pakutavatest teenustest. 30.
augustil toimus kohtumine
Kadrina vallas. Projekti rahastas VIROL.
Oluline informatsioon:
Puuetega inimestele on võimalus saada tasuta nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamise
taotlejale, vajalik etteregistreerimine Kristi Rekand 671 5909

või kirjutada:
nõustaja@epikoda.ee.
Õigusnõustamiseteenust
pakutakse Lääne-Virumaa
Puuetega Inimeste Kojas (kuu
esimesel kolmapäeval).
Registreerimine 601 5122
või 5 385 0005, teenust pakub
SA Õigusteenuste Büroo.
Jagame käsiraamatut „Teekond erilise lapse kõrval“, ka
vene keeles. Eesti Puuetega
Inimeste kojal on valminud

raamat „Eesti Puuetega Inimeste eluolu Eestis“.
Suur tänu kohtumise eest
Kadrina vallas ja loodame
jätkuvale koostööle.
Helmi Urbalu
Lääne-Virumaa Puuetega
Inimeste Koja juhatuse
esimees, projektijuht

Teisipäeval, 9. oktoobril kell 11
Kadrina päevakeskuses Pimedate Ühingu liikmetele
pühendatud Valge Kepi Päeva koosolek. Tulekust
teatada 5 198 6965.
Teisipäeval, 9. oktoobril kell 16-18
Ridaküla seltsimajas lauamängude õhtupoolik
lastele. Info 323 3491 või Ly.Pajussaar@kadrina.ee.
Laupäeval, 13. oktoobril kell 10
Neeruti Seltsi sügiskoristus Pargi tn 3 juures.
Tööriistad olemas. Töökindad kätte ja tule! Lõpetuseks
talgupuder.
Laupäeval, 13. oktoobril kell 19
Kadrina rahvamajas Alle-Saija Teatristuudio esitleb
Ingrid Ulsti ühe Võrumaa pere lugu
„.. ja õunapuud õitsevad“. Pilet 6€.
Laupäeval, 20. oktoobril kell 19
Hõimupidu UGRiMUGRi Kadrina Rahvamajas.
Hõimupeo lükkab käima In Mood.
Registreerimine 5 860 8008 või rahvamaja@kadrina.ee.
Pilet 8€.
Teisipäeval, 23. oktoobril kell 9.30
Kadrina valla raamatukogus loeb mudilastele
raamatuid Jaanus Reisner. Oodatud on kõik
raamatuhuvilised lapsed.
Kolmapäeval, 24. oktoobril kell 18
Hulja kinoklubis linastub Liina Trishkina-Vanhatalo film
"Võta või jäta". Info ja registreerimine 325 2440 või
Gerda.Ansi@kadrina.ee. Pilet 4€/3€.
Neljapäeval, 25. oktoobril kell 18
Kadrina kinoklubis linastub Liina Trishkina-Vanhatalo
film "Võta või jäta". Info ja registreerimine 32 50 107
või raamatukogu@kadrina.ee. Pilet 4€/3€.
Teisipäeval, 30. oktoobril kell 18
Hulja raamatukogus töötuba „Klaaspurgi
dekoreerimine”. Info 325 2440 või
Gerda.Ansi@kadrina.ee.
Laupäeval, 3. novembril kell 19
Kadrina rahvamajas Jõgeva Linna Teatri
monolavastus toob lavale Andrus Kivirähki näidendi
„Aabitsa kukk“. Piletid www.piletimaailm.ee või
kohapealt 7€/5€.

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena
Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule
omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil,
kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub
küla või tänav, maja- või korterinumber). Elukohaandmeid
tuleb täpsustada 88 Kadrina valla elanikul.
Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus,
mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende
andmed, kes pärast kolimist pole oma elukoha infot uuendanud
ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad
enda juurest välja registreerida. Selle tulemusena on inimese

elukoht praegu linna või valla täpsusega.
Riigiasutused saadavad kutseid, näiteks vähi sõeluuringule,
just rahvastikuregistrisse registreeritud aadressil. Kui inimese
elukoht on registreeritud õigele aadressile, laekuvad tema
makstavad maksud tegelikku elukohta ja kohalik omavalitsus
saab talle selle eest pakkuda paremaid teenuseid, korras teid ja
ilusat ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti lastele.
Elukoha registreerimist saab teha veebilehel www.eesti.ee või
pöördudes kohaliku omavalitsuse poole. Täna kehtiva seaduse
kohaselt on inimesel kohustus oma elukoha andmeid uuendada

30 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest, uuest
aastast on see tähtaeg 14 päeva.
Eesti plaanib 2020. aastal toimuva rahvaloenduse esimest
korda läbi viia registripõhiselt. Rahvastikuregister on üks
olulisematest andmekogudest, kust saadakse andmed
registripõhise loenduse läbiviimisel ja oluline on lähtuda
võimalikult täpsetest andmetest.
Merje Klopets
Siseministeeriumist
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
29. augusti istung Kadrinas
1.

Volikogu võttis vastu otsuse Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 I lugemise.

Volikogu liikme Jaanus Reisneri avalduse alusel on
tema volitused volikogu liikmena taastatud ning ta osaleb
volikogu töös alates 18. augustist. Teda asendanud
Aleksei Osokini volitused volikogu liikmena on
lõppenud.
Isikliku avalduse alusel peatas volikogu aseesimees
Üllar Saaremäe oma volitused volikogus. IRL-i
nimekirjas asendusliikmeks olev Lisete Laisaar ei saa
volikogu töös osaleda seoses töötamisega Kadrina
Vallavalitsuses. 31. augustist on volikogu liikmeks
järgmine asendusliige, kelleks on Rait Karus.

Kadrina rahvamajas laupäeval,
20. oktoobril kell 19.00

Hõimupäev

UGRiMUGRi

Kadrina2018
Rõõmsat meeleolu ja head tuju aitavad
luua:
Tublid Naised, ansambel In Mood &
Onu Rullu ja külalised.
Registreerimine: rahvamaja@kadrina.ee,
5 860 8008
Pilet 8€

SEPTEMBER 2018

Koeraga avalikus kohas viibimisest
Head loomapidajad, sel suvel probleemiks tõusnud koertega ebakorrektselt
avalikes kohtades viibimiste tõttu, tuletame meelde mõned lihtsad reeglid.
Lemmiklooma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses
olevas ehitises, territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud
looma omal tahtel välja pääsemine, inimeste või teiste loomade ründamise
võimalus.
Väljaspool kinnist õueala on koeri lubatud viia jalutama ainult rihma otsas seda nii alevikes, külakeskustes kui maapiirkonnas. Juhul kui samal ajal viibib
läheduses teisigi inimesi või loomi, tuleb teha kindlaks, et loom on piisavalt
kaugel st vähemalt 1m, vältimaks õnnetuid tagajärgi. Loomapidaja kannab
täielikku vastutust looma poolt tekitatud kahju eest.
Loomaomanik on kohustatud koristama looma poolt tekitatud reostuse
trepikodades, tänavatel, teedel, haljasaladel, mänguväljakutel, õuealadel ja
teistes avalikes kohtades.
Paneme kõikidele lemmikloomade omanikele südamele – avalik koht on
koht, kus igal inimesel on võrdne õigus viibida ohtu ning hirmu tundmata!
(KK)

Teade: Algasid geodeetiliste märkide
hooldustööd
Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini
geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas.
Hooldustöid tehakse kokku ligi 70 geodeetilise võrgu I ja II klassi märgile ning
gravimeetrilise võrgu II klassi märkidele. Märgi korrastustööd hõlmavad endas
kupitsa värskendamist, kupitsakraavide uuendamist ning kaitsetsoonis
kasvama hakanud puude ja võsa kõrvaldamist, kaitsetara rajamist või
olemasoleva kaitsetara värvimist. Maa-amet palub maaomanikelt mõistvat
suhtumist ja võimaldada tööde teostamine. Maaomanikega võetakse eelnevalt
ühendust.

Palju õnne!
Juubilarid
septembris
ENDLA-HELENE NIGULAS 95
HELJU VALDOJA

92

ÕILME VALDLO

90

OTTO LIIVA

85

MAIMU PLAMUS

85

HELVI TAMM

80

AINO BOLLVERK

80

REET PUKK

75

REIN PAAVO

75

AITA PROOSA

75

VIKTOR OLENKO

65

ANTS TORPAN

65

HALLIKI AUGASMÄGI

65

EVI MÄGI

65

ERVIN AUNAPUU

60

MAIU LEPASEPP

60

MARE LAVRITS

60

Augustis registreeritud lapsed
KARL MARTIN TANNING
TORMIS TUUNA
LOVIISA JÄRVI

Valge kepi päev Rakveres

PATRICK JÄRVI
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda koostöös Eesti Pimedate Liiduga
korraldavad infopäeva nägemispuudega inimestele.
10. oktoobril kell 11.00-13.00 Rakvere Kultuurikeskuses (Kreutzwaldi tn.2)
Kavas:
1. Eesti Pimedate Raamatukogu teenuseid tutvustab ja nägemispuude
valdkonna aktuaalseid küsimusi lahkab Eesti Pimedate Liidu
aseesimees Priit Kasepalu
2. Juhtkoerte kooli ja juhtkoerakasutamine- tutvustab juhtkoera kasutaja
ühingu liige Marja Haamer
3. MTÜ Jumalalaegas tutvustab ja müüb kohapeal nägemisvahendeid.
Muusikaline etteaste – Maarja Haamer.
Üritus on osalejatele tasuta, vajalik etteregistreerimine 5 342 9043 Helmi
Urbalu, või Kerli Tennossaar 5 380 8 576 5. oktoobriks.

GERDA VILJAK
RENELLE ROHTLA
LAURA MEERITS
HANS MATHEUS KALMAN
Ostan vanu kuni 1945. a postkaarte ja
fotosid. Sobivad ka kasutatud.
Hind kuni 10€/tk. Tel: 5 590 6683
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes,
palun sellest teada anda telefonil 322 5631.

Minu Kadrina

Ergo Küppas
Maailma suurima kinnisvara ettevõtte REMAX liige ja Eesti ühe
edukaima kinnisvara büroo REMAX City müügipartner.

Mis seob teid Kadrinaga?
Kadrinaga seob mind terve lapsepõlv ja noorukiiga. Sündinud ja
kasvanud Kadrinas. Veetsin oma elust siin esimesed 18 aastat.
Lasteaiast kuni Kadrina keskkoolini. Mäletan, et 90ndate keskel
sooviti luua ametikool, kus soovisin õppida kokandust. Paraku loodi
ainult minu mäletamist mööda lukksepp-keevitaja ja kodumajanduse
haru. Kahjuks kadus Kadrina keskkoolist kutsehariduse osa ning
lõpuks lõpetasin kooli siiski tavavormis.
Hetkel seob mind Kadrinaga kõige rohkem minu ema Julia
Küppas, kes töötab Kadrina lasteaias Sipsik juba üle neljakümne aasta.
Tema on kindlasti üks nendest inimestest, tänu kellele on mu
maailmavaated ja väärtushinnangud paigas.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Kadrinas on kindlasti maailma parim see, et kõik asub käe-jala juures. Olemas on lasteaed ja kool. Kooli puhul on tore see, et
haridusteed saab käia esimesest klassist kuni keskkooli viimase klassini välja. Siiralt loodan, et see jääb nii veel kauaks. Muidugi
ei saa mainimata jätta rohelust ja vaikust, kui välja arvata “mõned” kraaksuvad laululinnud. Samuti on lähiümbruses väga
palju kauneid kohti nagu Neeruti mõis ja järved jne.
Kuigi Kadrinas tundub kõik paigas olevat siis leian, et panustada võiks veelgi ettevõtlusesse ja selle arengusse.

Mälestame
ANTS AAS
19.07.1948 – 07.09.2018

Toimetaja Lisete Laisaar
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 5 900 8823

Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Paraku ei ela ma hetkel Kadrinas, kuid kui oleks võimalik osaleda kohaliku elu ja olu korraldamisel eemalt, siis teeksin seda hea
meelega. Aeg-ajalt on hea vaadata asju eemalt – tekivad arutelud, uued mõtted ning ideed.

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

