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E-etteütluse võit Kadrinasse
14. märtsil, emakeelpäeval, toimus Vikerraadio
vahendusel traditsioonile e-etteütlus, mille abil
said kõik oma eesti keele oskuse proovile panna.
Sel aastal jõudis Vikerraadioni 7969 e-etteütlust,
kuid tegijaid oli kindlasti rohkem. Kadrina rõõmustab, sest õpilaste kategoorias kirjutas kõige kiiremini ja õigemalt Margit Kerov Kadrina
Keskkoolist. „Margit on väga täpne ja suurepärane emakeeleoskaja. Ta on igati väärt seda võitu,“
sõnas Kadrina Keskkooli eesti keele õpetaja Anneli Raud. (KK)

Kadrina Noorsportlaste
Fond uueks vooruks valmis
Avalduste esitamise tähtaeg Kadrina Noorsportlaste
Fondi on 1. mai. Noorsportlaste fondi eesmärk on toetada noorsportlaste treening
ettevalmistust, võistlus- ja
treeningvarustuse soetamist,
osalemist vallasisestel kui ka väljaspool valda
toimuvatel tasulistel treeningutel ja sõidukulude
kompenseerimisel. Toetust saavad taotleda Kadrina valla üldhariduskoolides õppivad noored.
Toetuse taotlemiseks saab esitada avaldusi kaks
korda aastas: 1. novembriks ja 1. maiks. Taotlus
esitatakse paberkandjal sihtasutuse juhatusele
või e-posti aadressil:
noorsportlased@gmail.com. Täpsem info sport.
kadrina.ee. Fondi on võimalik panustada, tehes
annetusi sihtasutuse Kadrina Spordikeskus arveldusarvele EE872200221065422075, selgitusse
palume märkida: Kadrina Noorsportlaste Fond.
(KK)

Võistkondlik NATO test
Kadrinas 2019
Võistkondlik NATO test toimub 11. mail Kadrina
staadionil. Võistlusaladeks on käte kõverdamine
toenglamangust, käed kuklal istesse tõus selililamangust ja 3200 meetri jooks. Võistkondade eelregistreerimine aadressil:
noorsportlased@gmail.com. Selle üritusega toetatakse Kadrina Noorsportlaste Fondi.
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Sakslanna Kadrinas ehk vahetusõpilasest
praktikandiks
Kui Marie Friedrich viis aastat tagasi Saksamaalt Eestisse vahetusõpilaseks tuli,
ei osanud ta aimatagi, et
elu ta käidud kooli tagasi
toob. Mul õnnestus Mariega
veel enne tema kodumaale
naasmist paar sõna vahetada.
Viis aastat tagasi tõi elu
Marie Kadrina Keskkooli
vahetusõpilaseks. Oma õppeaastat Kadrinas meenutab Marie ainult soojade sõnadega ning veel soojemate
sõnadega meenutab ta oma
Eesti perekonda Kerovit.
„Eesti keel on Sul täiesti
selge,“ nentisin. „Eesti keel
on veel selge,“ naljatas Marie mulle vastu. Tõesti, vaadates mööda aktsendist, on
Marie eesti keel laitmatu.
Just Kerovid on need, tänu
kellele Marie veel endiselt
ideaalset eesti keelt räägib,
sest nende omavaheline
suhtlus pole raugenud. Lisaks käib Marie igal aastal
Eestit külastamas.

Kui Marie vahetusaasta
Eestis läbi sai, läks ta tagasi Saksamaale. Praegu õpib
Marie Saksamaal ülikoolis
alusharidusepedagoogiks
ning viib oma praktika läbi
just Kadrina Keskkoolis.
Rita Rammo 1.b klass on
just see, kes sakslannast
praktikandi ja vahva kogemuse võrra rikkamaks
said. Kui küsisin, mida
arvas tema kool Eestisse
praktikale tuleku kohta, ütles Marie: „Nad ei tea väga
palju Eestist. Vaatame, mis
nad ütlevad, kui ma tagasi
lähen!“.
„Mulle meeldib Eestis
väga! Kadrina on küll väike
koht ja siin ei ole palju teha,
aga mulle meeldib, siin on
rahulik,“ sõnas Marie. Ta
ütleb, et lapsed on väga toredad ning teda hästi vastu
võtnud. „Mul on mõte tulla
semestriks mõnda Eesti ülikooli õppima,“ teatas Ma- Naerusuise Marie võtsid Kadrina Keskkooli 1.b õpilased kenasti
rie kindlalt. (KK)
vastu. Foto: Kodukant

Virumaa laululapsed laulsid Kadrinas
13. aprillil toimus Kadrina rahvamajas MTÜ Kultuuriringi eestvõttel
Lääne-Virumaa laulukonkurss „Virumaa laululaps 2019“. Eelmisel aastal
alguse saanud maakondlik laulukonkursi traditsioon oli osavõtjate seas
menukas ka sel aastal.
Konkursist võttis osa 57 solisti
kuues vanuserühmas üle kogu Lää-

PÄEVAKAVA:
10.30 kogunemine ja numbrite jagamine
võistkondadele,
11.00 võistluse algus,
11.45 laste jooks,
13.30 autasustamine ja ürituse lõpp.

ne-Virumaa. Iga solist esitas oma
etteaste Moonaküla muusikaakadeemia lastelaulubändi saatel. Saatebändi kuulusid: bändijuht Tarmo
Sillaots klahvpillidel, Peep-Hans Pihlak basskitarril ja Eno Kollom trummidel. Lapsi hindas professionaalne
zürii järgmises koosseisus: Hedi-Kai
Pai, Triin Ella ja Regina Sundejeva,

kes oli eelmise aasta vanema vanuserühma võitja.
Suur tänu kuulub sponsoritele,
tänu kellele sai üritus üldse teoks
ning laululapsed väärilised auhinnad. MTÜ Kultuuriring tahab tänada järgmisi sponsoreid: Aru Grupp,
Metallituba, Paberihaldjas, Eesti
Kultuurkapital, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, R.A.A.A.M, Viru Folk,
Sagadi mõis, Sämmi grill, Traus-Rak
OÜ, Trendsetter, Rakvere linnus, Liliina OÜ ja Kadrina vald.
Laulukonkursist võttis osa ka
mitu Kadrina valla laululast. Nende seast said auhinnalised kohad
Eleonore Puusepp (3.-4. aastased, II
koht, õpetaja Elene Altmäe), Revor
Mägi (7.-9. aastased, I koht, õpetaja
E. Altmäe), Elerin Pilt (7.-9. aastased,
II koht, õpetaja Merike Trepp), Ilomai
Kaldma (7.-9. aastased, III koht, õpetaja E. Altmäe).
Elene Altmäe,
MTÜ Kultuuriring asutaja ja
„Virumaa laululapse“ korraldaja

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu
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Korteriühistule tasuta
segapakendite konteiner
Korteriühistul on võimalik tellida Tootjavastutusorganisatsiooni OÜ-lt (TVO) segapakendite kogumiseks
kortermaja juurde eraldi 0,6 m3 tasuta konteiner. TVO
toob konteineri ja korraldab selle tasuta äraveo. Nõnda saab märkimisväärselt vähendada olmeprügi hulka
pandavate pakendite mahtu ning seega alanevad kulutused olmeprügi äraveoks.
Segapakendite kogumise konteinerite tellimine
Tootjavastutusorganisatsiooni kodulehelt
http://www.tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine/
pakendikonteiner

Seiklusorienteeruma!
1. maist kuni 25. juunini toimub Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu eestvedamisel ning koostöös kohalike
omavalitsuste ja Lääne-Viru Tervisenõukoguga taas
Lääne-Virumaa seiklusorienteerumine. Osalevad kõik
kaheksa omavalitsust, mis tähendab ka vahvat rada
Kadrinas.
Ürituse eesmärk on tunda rõõmu vabas õhus liikumisest. Seiklusorienteerumise põhimõte on väga lihtne. Saad valida endale sobiva raja, tempo, liikumisvahendi, kaaslased ja päeva, millal liikuda soovid. Osa
radu on läbitavad jalgratta, tõukeratta, lapsevankri,
ratastooliga. Saad rajale kaasa kaardid koos küsimuste
ja lisainfoga. Vastused küsimustele leiad orienteerumispunktidest.
Osalenute vahel loositakse välja auhinnad ning vähemalt kolm erinevat rada läbinute vahel läheb loosi
ka peaauhind! Lõpuorienteerumine ja auhinnaloos
toimub 29. juunil Rakveres. Täpsem info peagi leitav
Facebookist ning Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja
kohalike omavalitsuste kodulehtedelt!
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Eelmises lehes ilmunud pildil oli pikaaegne Neeruti Seltsi eestvedaja Tiiu
Uusküla.
Õigesti vastanuid oli 17: Kätlyn Siniallik, Linda Vinter, Urve Stern, Hannely
Piiskoppel, Eino Nurk, Elsi Viese, Ene
Kaldamaa, Harald Rahupõld, Ats Täht,
Ainu Kirotbek, Sulev Suurkaev, Peeter
Viira, Urmas Hinno, Marje Rüü, Neeme Mangulis, Are Kivimäe ja Jüri Vološtšenko.

Auhinna Kadrina Maanaiste Seltsilt on
võitnud Hannely Piiskoppel. Auhinna saab kätte Maanaiste Seltsi majast 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
maikuu viies päev.

Kõigi õigesti vastanute vahel loositakse välja auhind
Kadrina Maanaiste Seltsilt.
Ikka teie Risto Murumägi

aprill 2019

Tava- ja friigiõlled leidsid taas tee Kadrinasse
Kuues Eesti väikepruuli parima õlle
konkurss „Hää õlu 2019“ leidis aset
23. märtsil Kadrina rahvamajas, kui
Kadrina Saunaklubi eestvedamisel
tuli saal rahvast täis Eesti paremaid
ja uuemaid käsitööõllesid proovima.
Kuues „Hää õlu“ oli absoluutselt eriline juba seetõttu, et esmakordselt
oli kaasatud lisaks rahvale ka zürii.
Züriisse kuulusid lisaks eelmise aasta parimaks õllesommeljeeks valitud
Juks Ojapervile ja õlleprofessor Karmo Tüürile ka Aivar Ojaperv, Hans
Üürike, Marko Pomerants, Edvin
Pehk ja Andres Pulver.
Esmalt hakati mekkima T-klassi
õllesid ehk ette võeti „Hää tavaõlu“
kategooria, kus tuli ära maitsta 19 käsitööõlut. Õlleekspertide hinnangul
olid antud kategooria viis paremat,
alustades esimese koha õllest Andrerson Beer Sini Must Valgre, Kochi Jahu
ja Lehe Pruulikoja Päikesetõus Salarannas, Kohatu Essa ja Voldi Pruulikoja Hapsal Lager. Rahva lemmikuks
said Andrerson Beer Sini Must Valgre, Õlleoksjoni abiga on Simson von Seakylli
Purtse Pruulikoja Purtse, Tanker Folk, loodud taies Kadrina kaitsepühaku Püha
Katariina pronkskuju nüüd Kadrina sauSNCO pruul AK-4 ja Kochi Jahu.
namuuseumi eksponaat. Foto: Kodukant

Kategoorias „Hää friigiõlu“ ehk
F-klassi õllesid oli kokku 8. zürii valis paremateks Lehe Pruulikoja Pimedam Tund enne Koitu, Käbliku
Pruuli
koja Supurgillu 4000, Musta
Lipsu Kellaviietee, Pöide Pruuli Koja
P1918 ja Homseni Pime Juhus. Rahva lemmikuks said Lehe Pruulikoja
Pimedam Tund enne Koitu, Musta
Lipsu Kellaviietee, Pöide Pruuli Koja
P1918, Raasiku Õlletehase Medovuha
ja Tankeri Kalakala.
Et rahval, kes olid saali kogunenud,
oleks lõbusam humalajooki mekkida,
mängis taustaks Kalev Pallon. Veel
pakkus muusikalist vahepala Kadrina Kapell ning silmarõõmu ja särtsakust õhtusse showtrupp Cadencia.
Nii see „Hää õlu 2019“ läbi saigi. Parimad õlled said valitud ning edasi
mindi segasauna muljetama.
„Ei tea, kas järgmisel aastal enam
toimub,“ sõnas Kadrina Saunaklubi
president ja sündmuse peakorraldaja Ülo Kais. Eks me näe, sest eelmisel aastal oli kuulda sama juttu, kuid
sündmus sai uuendusterohkem kui
kunagi varem! (KK)

Uued töötajad vallamajas
Alates märtsikuu algusest töötab
Kadrina Vallavalitsuses lisaks uuele
arendusspetsialistile ka jurist ja maakorraldusspetsialist.
Maakorraldusspetsialistina astus
ametisse Ülle Visnapuu, kes oli Kadrina vallas metsakonsultant. „Olen
sündinud ja kasvanud Tapal, kuid
oma vanemate ja esivanemate kaudu
samal ajal seotud ka Kadrina vallaga,“ räägib ta. Ülle Visnapuu on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemias metsanduse eriala ning kuni
viimase ajani töötanud erialasel tööl.
„Nüüd on uus väljakutse maaga seotud teemadel,“ on Visnapuu põnevil.
Juristina alustas tööd Meelis Salm.
“Tulen Sakust, praegu elan Rakveres.
Pärit olen maaharijate perest. Lõpetanud Tallinna Ülikooli õigusteaduskonna,“ annab Salm endast ülevaate.
„Oma väärtusliku kogemustepagasi

Ülle Visnapuu. Foto Kodukant

Meelis Salm Foto Kodukant

sain Saku Vallavalitsuses ja Rakvere
Linnavalitsuses peaspetsialistina töötades,“ lisab ta. Kui varases eas tahtis
ta saada filoloogiks ja keeli uurida,
siis juhtus hoopis nii, et lõpetas õigus-

büroos praktikal. „Sellest ajast on see
ala mind köitnud,“ sõnab ta. Meelis
Salmi hobiks on sahtlisse luuletamine. „Armastan tööd ja eesmärgistatud
tegevust,“ lisab ta lõpetuseks. (KK)

Eraparklate ja -teede ehitamise toetamine
15. aprillist hakkas Kadrina Vallavalitsus vastu võtma taotlusi eraparklate ehitamise ning erateede ehitus- ja
remonditööde toetamiseks.
• Parklate ehitamise toetust on õigus taotleda Kadrina vallas sõiduautode ja nendega võrdsustatud veokite parklate ehitamiseks
korteriühistutel. Parklasse ehitatavate parkimiskohtade minimaalne arv on 10 kohta koos invasõiduki parkimiskohaga. Toetuse
suuruseks ühe parkla kohta on
50% tehtavate tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui
3000 eurot. Taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse
ja korteriomanike üldkoosoleku
otsuse koopia, millega on antud
nõusolek parkla ehitamiseks ning

nimetatud volitatud isik (ühistu
juhatus või elamu valitseja). Koos
taotlusega esitatakse kohustuslik
dokumentatsioon vastavalt ehitusseadustikule, mis kooskõlastatakse ehituspetsialistiga.
• Kadrina valla erateede ehitus- ja
remonditööde toetust on õigus
saada füüsilisel isikul või isikutel,
kelle elukoht rahvastikuregistri
andmetel on Kadrina vald ja kes
omavad Kadrina valla haldusterritooriumil erateed või kasutavad
erateed teeservituudi või kirjaliku kokkuleppe alusel. Toetuse
suuruseks ühe eratee või teelõigu kohta aastas on 50% teostatud
tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas.
Ühe tee või teelõigu kohta saab

esitada ühe taotluse. Kui tee läbib
mitme maaomaniku kinnistut,
tuleb esitada maaomanike ühine
taotlus või teiste maaomanike kirjalik nõusolek või taotleja kasuks
seatud teeservituudi väljavõte
notari notariaalaktist. Taotleja/d
või tema poolt volitatud isik esitab vormikohase taotluse koos
lisadega. Taotleja ei tohi omada
taotlemisele eelnenud kolme kuu
jooksul tähtaja ületanud võlgnevust Kadrina valla ja Eesti Vabariigi ees.
Taotluste esitamise viimane kuupäev on 14. mai 2019.
Taotluste vormid ja toetamise korra
leiab Kadrina valla kodulehelt www.
kadrina.ee.

Kodukant
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Õppus Kevadtorm tuleb taas
Kaitsevägi korraldab 29. aprillist
17. maini õppuse Kevadtorm, millel osaleb rohkem kui 9000 võitlejat
Eestist ja liitlasriikidest.
Kolm nädalat kestval õppusel
kontrollib kaitsevägi lahingplaanide
sünkroniseeritust, juhtimistasandite
vahelist koostööd ja üksuste valmisolekut lahingülesannete täitmiseks.
Õppusel on peamine treenitav üksus
1. jalaväebrigaad.
Tänavu langeb Kevadtormi põhiraskus suuresti just Lääne- ja Ida-Virumaale, kuid puudutab ka Harju- ja
Jõgeva maakonda. Kevadtormi intensiivseim osa kestab 2.-10. maini.
Õppuse ajal liigub üle kogu Eesti tavapärasest rohkem kaitseväe ja liitlaste tehnikat, mis võib kaasa tuua ajutisi liikluspiiranguid. Seetõttu tuleks
õppuse toimumise vältel olla liikluses
tähelepanelikum ja jälgida muutuvaid liikluskorraldusi.
Õppusel osalevad kaitseväelased
kasutavad mitmesuguseid imitatsioonivahendeid, sh paukpadruneid,
õppegranaate ja valgusrakette. Olgugi, et Kevadtormil ei kasutata lahing-

moona, võivad imitatsioonivahendid
teha valedes kätes palju kahju. Leides
õppuse alalt eseme, mille puhul tekib
kahtlus, et see võib kujutada kellelegi
ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul
ise puutuda! Sellises olukorras jätke
meelde leitud eseme asukoht ja teavitage sellest kohe õppusel osalejaid või
häirekeskust telefonil 112.
Rasketehnika, lennuvahendite ja
imitatsioonivahendite
kasutamine
tekitab tavapärasest rohkem müra.
Kuna helid võivad häirida nii lapsi
kui ka koduloomi, palub kaitsevägi hoida võimaluse korral õppuste
piirkonnas mürapelglikud loomad
siseruumides ning selgitada lastele
toimuva põhjust.
Õppusel osalejad teevad omalt
poolt kõik võimaliku, et vältida kahjusid taristule. Paraku pole alati võimalik kahjustusi täielikult ennetada
või välistada. Kui kellegi omand on
õnnetu juhuse tõttu saanud kannatada, siis palub kaitsevägi fikseerida
nii vahejuhtum kui võimaluse korral kahju tekitaja (masina number,
üksuse või kaitseväelase nimi) ning

võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise
koostöö meeskonnaga, kellega koos
juhtum lahendatakse. Informatsioon
tuleb edastada telefonil 5696 1267 või
e-posti teel kevadtorm@mil.ee.
Ka kaitsevägi kaardistab tekkinud
kahjusid, märgistades alad spetsiaalse kollase lindiga. Lindil on välja toodud kahjustuse identifitseerimiseks
vajalik teave, mistõttu palume selliseid märgistusi omaalgatuslikult mitte eemaldada.
Kaitsevägi annab endast parima, et
mitte liigselt häirida õppuse ala elanike argielu ja vajaduse korral olla
olemas olukorra selgitamiseks. Küsimuste ja tagasiside korral pöörduge julgelt õppuse alal ringi liikuvate
märgistust „CIMIC“ kandvate osalejate poole.
Võimaldades kaitseväel harjutada
oma kodukandis, annate sellega olulise panuse Eesti riigikaitsesse. Täname teid toetuse eest ja jääme lootma
meeldivale koostööle!
Kaitsevägi

Kunstidekooli õpilased osalesid saksofoni- ja
klaverikonkursil
Igal aastal toimuvad muusikakoolide õpilastele huvialade vabariiklikud
konkursid parimate instrumentalistide väljaselgitamiseks. Kadrina Kunstidekooli õpilased osalesid sel aastal
puhkpilliõpilaste konkursi piirkondlikus eelvoorus Ülenurme Muusikakoolis ja klaveriõpilased piirkondlikus eelvoorus Jõhvi Muusikakoolis.
Parimad saksofoniõpilased osalesid
konkursi lõppvoorus Nõmme Muusikakoolis Tallinnas.
Saksofoni huviala piirkondlikul
konkursil osales Adele Jäetma, kes
sai diplomi I vanuserühmas. Mirtel
Mooses sai II vanuserühmas I koha
piirkondlikul konkursil ja III koha
lõppvoorus, Keitlin Meribel Mägi
saavutas eelvoorus III koha. Anete
Jäetma III vanuserühmas sai II koha
piirkondlikul konkursil ja diplomi
lõppvoorus. Kõigi saksofoniõpilaste
õpetaja on Edvin Lips ja kontsertmeister Aime Lips.
Klaveri huviala õpilaskonkursi eelvoorus Jõhvi Muusikakoolis osalesid
kaks õpilast: Mirtel Kukk I vanuserühmas sai diplomi, Mirteli õpetaja
on Tõnu Klomann. Leegi Brigitte
Kais osales III vanuserühmas, tema
õpetaja on Piret Villem.
Väga meeldiv on, et meie väikest
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Laupäeval, 4. mail kell 10
Neeruti Seltsi huvireis Palamuse muuseumi.
Väljasõit kell 10.00 Kadrina rahvamaja juurest.
Eelregistreerimine 5552 5314, osalustasu 10 €.
Neeruti Seltsi omavahenditest toetatud projekt.
Laupäeval, 4. mail kell 16
Läsna rahvamajas emadepäeva eelne jututuba
Luule Komissaroviga, muusikalist vahepala
pakub Läsna-Loobu külakoor. Osalustasu 2 €.
Esmaspäeval, 6. mail kell 16
Kadrina noortekeskuses meisterdamine
emadepäevaks.
Neljapäeval, 9. mail kell 18
Kadrina valla raamatukogu saalis
kevadkontsert. Esinevad juhendaja Elene
Altmäe kultuuriringi õpilased.
Reedel, 17. mail kell 17
Kadrina Kunstidekooli 30. aastapäeva kontsert
Kadrina huvikeskuse saalis. Esinevad praegused
õpilased, vilistlased ja õpetajad.
Reedel, 24. mail kell 18
Kadrina Kunstidekooli lõpuaktus Kadrina
huvikeskuse saalis.
Laupäeval, 25. mail kell 10
Neeruti Seltsi urbanipäeva jalgrattaretk
kirjanik Bornhöhe sünnikoha kanti. Väljasõit
kell 10 Kadrina rahvamaja juurest. Võileib
taskusse!
2.-31. maini Vohnja raamatukogus näitus „Emade
kleidid 30-40 aastat tagasi“

Paberivaba valijakaart
Siseministeerium korraldab valimiste eel valijakaartide
koostamist ja saatmist valijatele. 2019. aasta Riigikogu
valimistel saadeti postiga 367 044 valijakaarti, millest
Siseministeeriumile tagastati ligikaudu 7000, sest neid
ei olnud võimalik valijatele kätte toimetada. Põhjuseks
olid: vigane aadress, saaja ei ela antud aadressil, puudub postkast või on selleks mõni muu ajend.

Tublid muusikud (vasakult) Mirtel Kukk, Mirtel Mooses, Keitlin Meribel Mägi, Anete
Jäetma, Adele Jäetma ja Leegi Brigitte Kais. Foto: Eve Vunk

kooli esindasid sel aastal konkurssi- õpilaste vanematele, kes toetasid oma
del kokku kuus õpilast, kõik nad esi- lapsi konkursipalavikus ja kuulasid
nesid musikaalselt ja enesekindlalt. ka teiste õpilaste esinemisi.
Tänan kõiki õpilasi nähtud vaeva ja
Eve Vunk,
nende õpetajaid innustava õpetuse
Kadrina Kunstidekooli direktor
eest! Siirad tänusõnad kuuluvad ka

Sea aastal tuhnime üles pool Kadrinat

Käes on sea aasta ning teadagi meeldib
seale tuhnida. Nii teeme ka meie, kaevame
üles pool Kadrinat, et renoveerida Kadrina Soojuse kaugkütte- ning vee- ja kanalisatsioonitorustik.
Kadrinas on soojatorustikku umbes
3,6 kilomeetrit. 2010. aastal alustati soojatorustiku renoveerimist ning vahetati
välja pooled halvas seisukorras torud.
Vastavalt arengukavale renoveeritakse sel

aastal ülejäänud osa torustikust.
Projekti käigus renoveeritakse soojustorustik Nooruse tänaval ning katlamajast
kuni spordikeskuse ja huvikeskuseni. Samuti uuendatakse soojustorustik Rakvere
tee 1 juurest kuni Kalevipoja tn 8 ja 10-ni
ning Kalevipoja tn 3 ja 5 vaheline torustik. Huvikeskuse juurest ehitatakse soojustorustik rahvamajani. Soojustorustik
ehitatakse kombineeritult kas metallist või
plastist eelisoleerituna.
Projekteerimise ja ehitustööde hankes
tunnistati edukaks AS EG Ehitus. Omanikujärelevalvet teeb Infragate Eesti AS ning

Siseministeerium soovitab üle vaadata oma elukoha
andmed ning paberivaba valijakaardi saamiseks suunata veebilehel www.eesti.ee oma e-posti aadress kasutatavale e-posti aadressile, sest paberil valijakaart tuleb
vaid neile, kellel on aadress isiklikule e-posti aadressile
suunamata.
Kadrina vallast saadeti tagasi peaaegu 50 valimiskaar
ti peamiselt postkasti puudumise tõttu. Palume nendel
inimestel, kellel puudub postkast, oma andmed üle
vaadata ning paberivaba valijakaardi saamiseks vajalikud sammud astuda. Siseministeerium soovitab nii
Euroopa Parlamendi valimisteks kui ka tulevasteks valimisteks paberivaba valijakaarti.

projekti juhib OÜ Europolis. Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus
Ühtekuuluvusfondist. Projekti kogumaksus on ligikaudu 573 000 eurot, millest
200 000 eurot on vähese tähtsusega riigiabi
ning 373 000 eurot AS Kadrina Soojuse
omavahendid ja laen.
Töid alustatakse pärast kütteperioodi lõppu, hiljemalt juunikuus ning need
peavad olema tehtud kütteperioodi alguseks, hiljemalt septembrikuu keskpaigaks.
Tööde tegemise ajal palume inimestelt
mõistvat suhtumist ning olla ettevaatlik,
sest kaevikud on avatud seni, kuni pai-

galdatakse eelisoleeritud soojustorustik
ja kontrollitakse selle vastavust nõuetele.
Üldjuhul paigaldatakse soojatorustik olemasoleva asemele. Lisaks võib tulla muutusi ka liikluskorralduses, sest torustikku
renoveeritakse ka sõiduteedega ristumise
kohtades.
Sel suvel teostatakse ka Kadrina valla
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku
projekt, millest kirjutame täpsemalt maikuu Kodukandis.
Gunnar Kaldmaa,
AS-i Kadrina Soojus juhataja

4

VOLIKOGU

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
27. märtsi istung Kadrinas
1.
2.
3.
4.

5.

Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani tutvustas
volikogule kooli visiooni ja missiooni.
Volikogu võttis vastu Kadrina Vallavalitsuse
palgajuhendi.
Volikogu võttis vastu Kadrina Vallavalitsuse
hallatavate asutuste töötasustamise korra.
Volikogu kinnitas majanduskomisjoni liikmete Holger
Bremeni, Rein Kaubi ja Tõnu Heide komisjoni
koosseisust väljaarvamise.
Volikogu valis salajase hääletamise teel
revisjonikomisjoni liikmeks Jüri Suurkivi. Volikogu
kinnitas alatiste komisjonide koosseisu.

Ohtlike jäätmete
kogumisring
Laupäeval, 11. mail 2019 teostab Lääne-Viru
Jäätmekeskus Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toetusel Kadrina vallas ohtlike
jäätmete kogumisringi alljärgneva ajakava
kohaselt:

Kodukant

aprill 2019

Hajaasustuse programmi uus taotlusvoor
Hajaasustuse programmi 2019 taotlusvoor on avatud 11. märtsist kuni 13.
maini. Selle programmi kaudu eraldatud toetuse abil on eraisikutel võimalik
saada rahastust järgmiste valdkondade
projektidele: joogiveesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed
ja autonoomsed elektrisüsteemid.
Taotleja alaline elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse, ning
rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 1. jaanuar 2019.
Selgituseks. Alaline elukoht on elukoht, kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast. Kodust
eemal õppiva õpilase ja üliõpilase puhul
loetakse alaliseks elukohaks tema leibkonna alaline elukoht.

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvest. Toetuse summast,
mis on maksimaalselt 2/3 ehk 67%
konkreetse toetusprojekti abikõlblikest
kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja omaosalus on
1/3 ehk 33% projekti üldmaksumusest.
Maksimaalse toetussumma arvutamisel
võetakse arvesse ka ajavahemikus 20122018 hajaasustuse elektri- ja veeprogrammist ning hajaasustuse programmist
saadud toetuse summa.
Taotlemisel kehtib riigihalduse
ministri 22.02.2018 määrus nr 14 “Hajaasustuse programm”. Taotlemiseks
vajalikud materjalid leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt www.rtk.ee.

Aitäh, lumelükkajad!

Kadrina Vald

Algus

Lõpp

Rõmeda (teerist)

10:00

10:20

Viitna (bussipeatuse juures parkla)

10:25

10:45

Loobu (RMK parkla)

10:50

11:10

Vohnja (kaupluse parkla)

11:20

11:40

Kihlevere kortermajade juures (kaupluse
parkla)

11:50

12:10

Pariisi (teerist)

12:25

12:45

Kiku ( kortermaja juures)

12:50

13:10

Salda (ridaelamute juures)
Udriku (teerist enne Rakvere-Pärnu mnt
pööramist)
Ridaküla (ridaelamute juures)

13:15

13:35

13:40

14:00

14:10

14:30

Kogumisringil võetakse elanikelt vastu eelkõige ohtlikke
jäätmeid, väiksemates kogustes elektroonikat ja külmkappe.
Vastu ei võeta autorehve, mööblit ja sanitaartehnikat.

Üks lumerohke talv on läbi saanud ja
ma võin rahuliku südamega öelda, et
Kadrina vallas lumetõrjetööd sujusid.
Kindlasti on ka vallaelanike hulgas palju neid, kes ütlevad, et tööga ei saadud
hakkama. Oli hommikuid, kui mulle
helistati ja väljendati oma pahameelt.
Nagu öeldakse: selliste arvamuste saamine on meil palga sees.
Tegelikult tahan tänada kõiki neid
tublisid lumelükkajaid, kes siis, kui
meie alles und nägime, valla teedel toimetasid. Meil on väga vedanud, et leidsime oma vallast mehed, kes võtsid selle
raske koorma enda kanda. Ma ei hakka
nimeliselt kedagi eraldi välja tooma,
sest tean, et endast anti parim ja rasketel aegadel olid kõik vähegi töökorras

traktorid mehitatud ning neid oli väljas
rohkem, kui leping kohustas.
Ku tahame, et lumelükkajad ka järgmisel aastal rõõmuga tööle asuksid, siis
võiksime neid veidi aidata. Koristame
ära teemaale ja teele kukkunud ning
kukkumisohtlikudˇ puud ja oksad. Kontrollime, et ületalve jäävad elektrikarjuste
postid, karjaaiad, metsamaterjali virnad
ei asuks teemaal (2 meetrit teeservast),
ka tuleks pügada tee ääres olevaid hekke ja ilupuid.
Head ja sõidetavad teed nii suvel
kui talvel on meie kõigi ühine soov. Veel
kord, aitäh, lumelükkajad!
Aarne Laas,
abivallavanem

Oh kooliaeg, oh kooliaeg, meelest see ei lähe!
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Õpetaja MILVI AMER

Tänuavaldus
Rõmeda küla elanikud tänavad Marko Moori, kes oma
tööd väga kohusetundlikult tegi. Tee oli alati varahommikuks lumest lahti lükatud. Suur, suur aitäh!

Vabandus
Märtsikuus ilmunud lehes tänasin Kadrina valda omavalitsuste talimängudel esindanud sportlasi. Tahaksin
vabandada, sest nimekirjast jäi välja Eesti omavalitsuste talimängudel Kadrina valda murdmaasuusatamises
esindanud Kaire Vaher.
Robert Salep

Mälestame
VIKTOR ANTONENKO
18.07.1950 – 13.03.2019
JUTA VIIGANT
03.03.1929 – 22.03.2019

Toimetaja: Lisete Laisaar		
tel: 322 5631, 5900 8823		
Küljendus: Kalurileht OÜ						

Kodukandi märtsikuu numbrist jäi
ekslikult välja juubilar Jüri Põder, kel
täitus 75. eluaasta. Vabandame ning
õnnitleme!

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

Nii nagu päevad, nii korduvad aastad,
nendes on vihma, päikest ja tuult.
Olgu neis päevades päikese kulda,
olgu neis tervist ja rõõmu nii suurt!

TÄNAME

LISETTE VEIDE		
95
EVGENIA VOLOŠTŠENKO 92
HELGI BAŽENOVA		
90
SAIMA KIVISILD		
90
ILSE ANTON			90
HELGI HALLIKMANN
85
MILVI AMER			85
MARIJA STANOVAJA		
80
LUDMILLA KURAKINA
80
EINAR LICHTFELDT		
75
TIINA MIILPALU		
75
HELVE-ANNE PILV		
75
NIKOLAI FILIN		
70
VALENTINA LEHTME
70
MATI RAUDLA		
70
AARNE KARM		
70
HEITI PIHOL			70
REET LELLESTRÖM		
70
MIHKEL ELLER		
70
LAINE TOOMEL		
70
TOIVO KIILI			70
ANNE SKROMAN		
65
ALEKSANDR TŠISTOTIN
65
GENADI TOLLA		
65
TIIT TUUDER			65
OLGA SIROTINA		
65
NIKOLAI PERSIDSKI		
60
KALEV ALTMÄE		
60
ERICH PETROVITS		
60
MALLE KUUSEMETS		
60
ÜLLAR LAAN			60

KARL ENDEL MAAMÄGI
LUISA-LIANDRA SAKS
KERTJAN LAANISTE

Jätkuvat õnne, jaksu ja tervist soovivad
oma austatud klassijuhatajale ja emakeeleõpetajale
Kadrina Keskkooli V, XII, XVIII ja XXI lend.

Õnnitlevad Tauri, Saskia, Heili, Riivo

Juubilarid
aprillis

Veebruaris registreeritud
lapsed:
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Lisette Veide 95

Palju õnne!

Korstnapühkija

5560 4046

Minu Kadrina

Jens Haus
Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja ja Eesti Arsenali OÜ juhatuse liige
Mis seob Teid Kadrinaga?
Ma elan juba ligi kakskümmend aastat Kadrina valla üleilma kuulsas
Kõnnu külas, mida tänapäeval ka Mõndavereks kutsutakse. Ma ei ole kunagi valinud Kadrinat meie tulevaseks koduks - see lihtsalt juhtus nii ja
võib öelda, et Kadrina valis minu. Mulle meeldib siin elada. Mul ei ole
siinkandis pikka ja läbipõimunud perekonnalugu, aga see ei takista lõimumist kohaliku ajaloolise ja väga ägeda kultuurikangaga.

Jens Haug. Foto Andres Haabu

Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arengu
ruumi?
Kindlasti on siin kõige paremad kadrinlased. Mulle meeldib mõelda Kadrinast kui sitkete virulaste keskusest –
arusaadavad, töökad, otsekohesed ja tahtejõulised. Kindlasti iseloomustab Kadrina valla inimesi hariduse väärtustamine, ettevõtlikkus ja toetav hoiak. Seda ei leia kaugeltki igalt poolt. Arenguruumi on ikka ka. Viimaste
volikogu valimiste järgsed tõmblused ja vangerdused olid kõrvalt vaadates üsna piinlikud ning väärikas kant
võiks edaspidi selliseid asju proovida vältida.
Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Iga kodukandi patrioot saab panustada valla arengusse väga lihtsalt: ole aktiivne, ettevõtlik ja abivalmis kogukonna liige, suhtu positiivselt ja mõistvalt asjadesse, mis ei ole alati nii, nagu sa tahaksid, ning ära virise ja kiru.
Naerata!

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

