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Kadrina Tervisekeskuse
ehitamine algab
11. juunil toimus esimene töökoosolek seoses
tervisekeskuse ehitamisega. Nüüd on selge, et
ehitamine algab 1. juulil ja kestab 14 kuud. Ehitusleping on riigihanke tulemusel sõlmitud ASiga Paide MEK. Lepingu hind on 1 066 315,00
eurot, millele lisandub käibemaks 213 263 eurot,
seega kokku 1 279 578 eurot. Lepingu hind on
fikseeritud ning ei sõltu materjalide ega tööjõu
või teenuste kallinemisest, töömahu või muude
kulutuste suurenemisest. Ehitusleping ei sisalda sisustust ega bürooseadmeid, mis hangitakse
eraldi perearstide vajadusi arvestades. Omanikujärelevalve hanke võitis ettevõte OÜ IBG Ehitus
Järvamaalt. Projektijuhtimise ja aruandluse teenust osutab OÜ KT Europroject Management.
Suur hulk ettevõtteid ja inimesi töötab selle
nimel, et Kadrina saaks nüüdisaegse tervisekeskuse, mis pakuks parimat teenindust vallakodanikele ja suurepäraseid tööruume perearstidele.
Aarne Laas,
abivallavanem

Eliitkomando 2019
16. mail toimus Väike-Maarja päästekooli harjutusväljakul Ida päästekeskuse korraldatud vabatahtlike
päästjate kutsemeistrivõistlus, mis kandis nime „Vabatahtlike päästjate eliitkomando 2019“. Võistluse käigus
selgusid Ida regiooni vabatahtlike päästjate tänavuse
aasta parimatest parimad päästjad. Virumaa vabatahtlike päästjate eliitkomando 2019 tiitli tõi koju Kadrina
vabatahtlik päästekomando.
Kutsemeistrivõistlus Eliitkomando algatati eelmisel
aastal, mil Kadrina vabatahtlikud samuti võidu koju
tõid. „Eelmisel aastal võttis osa 4 võistkonda, sel aastal juba 7. Kokku on meie regioonis 13 vabatahtlikku
päästekomandot. Loodame, et mida aasta edasi, seda
rohkem osalejaid on,“ sõnas üks Kadrina vabatahtlikest Raido Nagel.
Kutsemeistrivõistlus koosnes kahest osast: kombineeritud harjutus ja tagalatöö. Esimese ülesandena
tuli reageerida hoonetulekahjule. Tulekahju leidis aset
maja viimasel korrusel, lukustatud ukse taga. Selle
ülesande võitis Kadrina meeskond ning meil on põhjust ainult uhkust tunda. Teiseks ülesandeks oli vesivarustuse tagamine. Kutselised päästjad olid juba nii
öelda sündmusel kohal ning vabatahtlikel tuli neid
veega varustada. Selles ülesandes jäädi 4 sekundiga
alla Aasukalda meeskonnale, kuid üldkokkuvõttes
siiski võideti.
„Kuigi võistlus on võistlus, ei ole meie jaoks vahet,
kas oleme esimesed või viimased, sest melu, mida sel
võistlusel kogeda saab, on seda väärt. Sellepärast me
seal käimegi,“ ütleb Nagel. (KK)
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Sipsik ja Anu
Juba 1962. aastal teadis
Eno Raud, kui tema vahva
lasteraamat „Sipsik“ esmakordselt avaldatud sai, et
Anu ja Sipsik käivad kokku. Nii on ka meil Kadrinas rohkem kui 50 aastat
hiljem.
Konkurss Kadrina lasteaia direktori leidmiseks
kuulutati välja maikuu alguses. Soovi asuda antud
ametikohale esitas kuus
kandidaati. Leidmaks parematest parimat, loodi
komisjon, kuhu kuulusid
vallavanem Kairit Pihlak,
lasteaia Sipsik hoolekogu
esindaja Monica Jaanimets,
direktor Anne Känd, vallavalitsuse liige Raido Parve
ja volikogu esindaja Madis
Viise. Pärast kahe kandidaadiga kokku saamist,
tehti otsus,et Sipsiku uueks
direktoriks saab Anu Faelmann-Klaus.
Anu Faelmann-Klaus
on Kadrina lasteaiaga Sipsik seotud juba aastast
2003, mil asus sinna tööle
liikumisõpetajana. Kolm
aastat hiljem lisandus töö
beebikooli juhendaja ja
eestvedajana.
Viimane
muudatus töökorralduses
tuli 2016. aastal, mil temast sai rühma Pöialpoiss

Alati rõõmsameelne ja naerusuine Anu Faelmann-Klaus, Kadrina lasteaia Sipsik uus direktor. Foto: erakogu

õpetaja. Anule on tuttavad
meie lasteaia traditsioonid,
töökeskkond ja inimesed,
samuti õppe- ja arengukava, mis annavad talle eelise sellel ametikohal töötamiseks. Lisaks on Anul ka
lasteaia juhtimiskogemus
- 1999. aastal asus ta Sillamäe ainsa eestikeelse lasteaeda Pääsupesa juhtima.
Anu oli sel ajal vaid 24-aastane, mis tegi temast Eesti
noorima lasteaiajuhi.
„Sillamäel saadud töökogemust pean väga olu-

liseks. Lisaks vastutusrikkale tööle, tuli hakkama
saada võõras keelekeskkonnas. See on andnud
hea pingetaluvuse, strateegilise mõtlemise ning
algatus- ja otsustusvõime.
Usun, et mu kogemused
tulevad Kadrina lasteaiale
kasuks,“ sõnab Anu Faelmann-Klaus. Tänu pikaajalisele ja mitmekülgsele
töökogemusele lasteaias on
ta hästi kursis Eesti alushariduse hetkeseisuga, teab
valdkonna kitsaskohti ja

arengusuundasid. „Mulle
meeldib koostöö ja ühistele
eesmärkidele pühendumine. Meeldib inimesi kaasata ja olla ise kaasatav. Pean
oluliseks head töökeskkonda, inimeste märkamist ja
tunnustamist. Ainult läbi
hea meeskonnatöö, usalduse ja avatud suhtlemise
jõuab tulemusteni,“ sõnab
Anu Faelmann-Klaus.
„Lasteaiaõpetaja - see
pole lihtsalt amet, see on
kutsumus, elustiil. Minu
jaoks on olnud mu töö alati suur osa minust. Kadrina Sipsik on olnud mulle
teiseks koduks 16 aastat.
Hoolin lasteaia arengust ja
tahan jätkuvalt olla osaline
Kadrina lastele rõõmsa ja
turvalise õpi- ja kasvukeskkonna loomisel. Soovin ka
lasteaia juhina panustada
sellesse täie pühendumisega. Seda tööd ei saa teha
ilma meeskonnata. Hea
koostöö, sõbralikud suhted, üksteisest lugupidamine, kaasatus ja avatus on
kindlasti minu eelistused.
Tänan komisjoni ja vallavalitsust usalduse eest!“ sõnab Anu Faelmann-Klaus.
Uus juht asub ametisse hiljemalt 1. augustil. (KK)

Loomaaed pritsumajas – Susile sõber Kiisu
Tänu Päästeametile jõudis juunikuu
alguses Kadrina vabatahtlike päästekomando perekonda uus asukas. Susi
kõrval on nüüd ka Kiisu. GAZ-66,
mida Kadrina pritsumehed hellitavalt
Kiisuks kutsuvad, kandis esialgu Tabivere komando nimega kleepse, kuid
Kadrinasse toodi auto hoopis Suure-
Jaanist. „Kuna Päästeameti tehnika
on viimasel ajal omajagu uuenenud,
võõrandatakse vähehaaval vana tehnikat vabatahtlikele. Meie tõime selle
auto Suure-Jaanist, kuhu ta rotatsiooni
korras Tabiverest viidi,“ sõnas Raido
Nagel.
Et Suure-Jaanis poldud Kiisuga
ühtegi väljasõitu tehtud, puudus vajadus ka eelmise komando kleepsude
äravõtmiseks. Nüüd, kui Kiisu nurrub Kadrina meeste hoolitseva pilgu
all, on Tabivere kleepsud asendamisel
Kadrina kleepsudega.
Kiisu on ideaalne maastikul sõiduks, mida tahestahtmata Kadrina
vabatahtlikel ette tuleb. Kui Susi on
Kiisust 10 tonni raskem, ei ole sel pehmema pinnase peal nii head edasiminekut kui Susil. Kiisu turjal on 400
meetrit voolikuid ja Kadrina pritsu-

meeste uude autosse mahub 1600 liitrit vett. „Kuna Kiisu erineb Susist, on
meil vaja sellega harjuda, aga nii kui
oleme kohanenud, võtame Kiisu kasutusse,“ sõnas Kadrina päästekomando
juht Arne Kastemäe. Kadrina vabatahtlikud päästjad nendivad ise, et

nende majas on tublid loomad. „Mõtle
ise loomaaias käigu peale, sealt tuled
alati positiivse emotsiooniga tagasi.
Kui tuled pritsukasse külla, lähed ka
siit positiivsena ära,“ naeravad päästjad. (KK)

GAZ-66 tuli Tabiverest Kadrinasse Kiisuks. Foto: Kadrina vabatahtlik päästekomando
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Mugav võimalus ööpäev
ringi raamatuid tagastada
Et parandada Kadrina valla raamatukogu teenindust ja
teha raamatute tagastamine
senisest mugavamaks, annab
Kadrina valla raamatukogu
direktor Ene Heide teada, et
raamatukogu peaukse kõrvale
paigaldati raamatute tagastuskast. “Kui raamatukogu on
suletud, saab laenutatud raamatuid ja ajakirju tagastada
tagastuskasti,” sõnab direktor.
Teenust pakutakse kõigile Kadrina, Hulja, Kihlevere, Viitna ja
Vohnja piirkonna lugejatele. Kasti tühjendatakse raamatukogu lahtiolekuaegadel.(KK)

Projekt „Kevadpäev
looduses“ – mis see on?
Neeruti Seltsi tegevuste pikas reas on 14. aastat õpilastele
pakutav loodushariduslik õppepäev, mis kannab nimetust
„Kevadpäev looduses“. Kadrina Keskkooli viiendate klasside õpilased, iga klass eraldi päeval, sõidutatakse Neeruti
maastikukaitsealale.
Sel aastal viisid õpilasgrupid ja klassijuhatajad loodusretkele kogenud retkejuhid Anne Raava, Toomas Talve,
Ülle Visnapuu ja Ehte Mumm. Enamik Kadrina päritoluga
lapsi on mingil määral teadlikud aleviku läheduses asuvast
looduskaunist kohast. Mõni on koos vanematega paika isegi külastanud.
Retkejuhid kõnelevad Neeruti järvedest, oosidest, taimestikust, loomastikust ja legendidest lähemalt. Põnevust
pakub ka topsluubi abil mõne taime või putuka lähem uurimine. Vähemtähtsad pole teadmised inimese ja looduse
suhetest ning sellest, kuidas looduses käituda.
Pärast retke oosidel ja järvede ääres sooritavad õpilased
väikese tunnikontrolli, et kinnistada kuuldut ning ühtlasi välja selgitada, kellele rohkem uusi teadmisi meelde jäi.
Kadrina alevikule väga lähedal asuv suur looduse kingitus
– Neeruti mäed ja järved – on paik, mida Neeruti Selts püüab
nii täiskasvanutele kui ka lastele lähedasemaks muuta.

Tiiu Uusküla,
MTÜ Neeruti Selts juhatuse esimees
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Kadrina Kunstidekool – 30 aastat täis meeldivaid
mälestusi
Kadrina Kunstidekool tähistas maikuus kooli 30.
aastapäeva, kuigi kooli
avaaktus toimus 5. septembril 1989. aastal. On
saanud juba traditsiooniks,
et aastapäevapidu peame
kevadel mitmekesise kontserdi ja kunstinäitusega.
Huviharidus on viimastel
aastatel üha suuremat tähelepanu leidnud, seda on
toetanud mitme toreda projekti kaudu ka riik. Tänu
sellele on kool saanud soetada hulgaliselt vajalikke
uusi pille ja kunstivahendeid. Oleme väga tänulikud
Kadrina vallavolikogule ja
-valitsusele kooli tegevuse
toetamise eest läbi kolme
aastakümne. Ajad on olnud
erinevad, aga praegu võime
küll tõdeda, et oleme heades kätes.
Mälestustes sai tagasi
minna fotonäitust vaadates.
Mida kõike on tehtud lisaks
igapäevasele õppetööle, kui
palju on olnud külaskäike
nii Eestis kui ka välismaal,
on osaletud rahvusvahelistes projektides, kontsertidel, konkurssidel. Tahaks
uskuda, et kõigil, kes on
meie koolis kunagi kasvõi
lühikest aega õppinud, on,
mida meenutada.
Tänapäeval on õpilastel
palju võimalusi valida väga
paljude huvitegevuste va-

Kadrina Kunstidekooli direktor
Eve Vunk sünnipäeval kõnet
pidamas. Foto: Kodukant

hel ja seepärast on tore, et
üle saja kahekümne Kadrina valla õpilase leiab, et
muusika ja kunst on nende
jaoks oluline ning nad panustavad oma aega ja energiat õpingutesse huvikoolis.
Need kadrinalased, kes

külastasid meie kontserti ja vaatasid näitust, said
kindlasti väga meeldiva
elamuse osaliseks. On tore,
et ka vilistlased leidsid aega
ja tahtmist meie kontserti
värvikamaks muuta. Kontserti juhtis Mari Adamson (Soone), esinesid kooli
esimene vilistlane Indrek
Jurtšenko, Mariliis Tiiter,
Priit Rusalepp, Kalev Pallon, Helene Kristine Viita,
Mari laulis duetti koos oma
abikaasa Karliga, innustades ka saali kaasa laulma.
Sama tegi ka Indrek.
Kontserdil kõlas mitu toredat koosseisu – kaheksal
käel mängivatest klaveriansamblitest ja klarnetitriost
kuni
saksofonikvartetini.
Seegi on traditsiooniks saanud, et ühendkooris said
koos laulda kõik õpilased.
Kunstiõpilaste erinevates

Vasakult paremale: Mihkel Eslon, Marta Reimal, Liis-Marii Kaso,
Gerda Lee Allikma, Karl-Martin Laasberg - tublid Kunstidekooli
lõpetajad. Foto: Eve Vunk

tehnikates tööd olid väljas
näitusel. Vahvad olid kooli aastapäevaks valminud
õnnitlused. Ühest neist sai
kaunistus kooli suveniirkotile. Aitäh Emilia Peilile ja
kunstiõpilastele-õpetajatele!
Tänusõnad aastapäevakontserdi õnnestumise eest
kuuluvad kõigile õpetajatele ja õpilastele. Rõõm on
koos selliste õpilaste ja kolleegidega töötada!
Nädal pärast kontserti
toimus lõpetajate aktus. Sel
aastal lõpetasid kooli Marta Reimal, Mari-Liis Kaso
(klaver, õpetaja Liili Põld),
Gerda Lee Allikma (saksofon, õpetaja Edvin Lips),
Mihkel Eslon ja Karl-Martin Laasberg (klassikaline
kitarr, õpetaja Margus Laugesaar). Muusika on juba
selline, et kui korra sellesse
armud, ega siis enam lahti lase. Jätkugu teil kõigil
armastust muusika vastu
kauaks!
Et meie armas kool kestaks, ootame uusi innustunud õpilasi õppima nii
muusikat kui kunsti. Suvi
on ees ja kui tunnete südames muusika ja kunsti kutset, võtke julgelt kooliga
ühendust!
Eve Vunk,
Kadrina Kunstidekooli
direktor

Hoo sisse saanud liikuv noortekas

5.c klassi õpilased Neerutis koos retkejuht Anne Raavaga.
Foto: erakogu

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Meie mälumängu neljandal hooajal
juhtus esimest korda selline lugu, et
ühtegi õiget vastust ei saabunud. Vastus oli aga lihtne: lapsepõlvepildil oli
legendaarne Kadrina vallavanem
Aivar Lankei (1961-2018).

Uus küsimus:

Kus meie kodukandis on tehtud see foto?

Vastused teatada:
telefonil: 502 3846,
e-postiga:
rystom@hot.ee,
kirjalikult: Koidu 21,
Kadrina.
Viimane päev on
augustiikuu viies
päev.

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

Selle hooaja alguses alustas Ridaküla seltsimajas
ja Vohnja koolimajas tegevust liikuv noortekas,
mille eesmärk on hoogustada noorte tegevust ka
meie valla külades. Oma
tegemiste planeerimisel
lähtume sihtrühma soovidest ja vajadustest. Nõnda
on osutunud noorte seas
väga populaarseks kokkamine ja meisterdamine.
Vohnjas on meile kooli
köögis toimetamise igati
mõnusaks teinud sealne
kokatädi Jaanika. Oleme
saanud kasutada ka Vohnja raamatukogu ruumi,
kus on nõu ja jõuga abiks
olnud Ly. Kiidame neid toredate ideede ja oskuslike
näpunäidete eest! Täname Vohnja kooli direktorit Õnnet, kes meid oma
mõtetega lahkesti jutule
võttis ning ettevõtmisesse
igati toetavalt suhtus.
Ridakülas oleme lisaks
söögitegemisele ja meisterdamisele natukene ka
tantsusamme seadnud ja
näitlemisega kätt proovinud ning talgutelgi osa-

lenud. Alati ei ole just tulemus see kõige tähtsam,
peaasi, et protsess on tore
ja lõbus. Suur tänu Ridaküla seltsimajas toimetavatele tublidele inimestele
– Enele, Ennule, Anastasiale, Airile ja Evale, kes
ikka ja jälle meile toa soojaks kütsid ja rõõmuga
lapsi ootasid!
Juulis ja augustis peame
väikese vaheaja, aga sügisel on plaanis kindlasti
jätkata. Kuna liikuv noor-

tekas on rahastatud huvihariduse ja huvitegevuse
toetusest, siis loodame
oma tegevusi aina laiendada ja mitmekesistada.
Täname väga Hellikat,
kes võttis kogu selle idee
vedamise enda peale ja
on väga kenasti hakkama
saanud! Lapsi juba naljalt
ära ei peta. Sa kas sobid
neile või mitte. Nüüd võime küll üsna julgelt öelda,
et Hellika sobib lastega
väga hästi tegutsema ja on

tunda, et ka lapsed hoiavad teda.
Hellika:
„Minu jaoks on selline
ettevõtmine esmakordne.
Samas olen ülimalt rahul,
et julgesin hüpata võõrasse keskkonda. Olen
tänulik, et sain võimaluse
tegutseda noortega, kuna
see teekond on olnud arendav ja huvitav. Läbi selle
olen omandanud teadmisi
käsitöös ja kogusin uusi
nippe kokkamises. Eriti
meeldis mulle savipottide
kaunistamine. Tänan Heli
Preismanni, kes pakkus
lahkesti meile savipotte
ja aitas ka ideedega. Kõige suuremad tänusoovid
lähevad noortele, kellega
koos sain huvitava kogemuse. Ja muidugi aitäh
Margele ja Liisile, kelleta
poleks ma seda rada leidnud.“
Liikuva noorteka pildialbum on üleval Kadrina Huvi- ja Noortekeskuse Facebooki lehel.
Marge Mägi
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Lähiaja investeeringud - tervis, sport ja haridus
Tavaliselt on suvi hingamise aeg, kuid vallas on see
vastupidiselt töine. Talveperioodil oleme ette valmistanud palju projekte, mis on
nüüd vilja kandmas ning
juba lähiajal saame mitmed
investeeringutega
seotud
plaanid teoks teha.
Kõige tähtsam on kindlasti maikuus volikogu istungil
vastu võetud otsus sõlmida
Paide MEK-iga leping tervisekeskuse ehitamiseks. Lõppenud on pikaleveninud
kaalumisperiood, edukalt
on läbi viidud ehitushange
ning meie valla inimesed ja
perearstid võivad rõõmustada – kõigi eelduste kohaselt on järgmiseks sügiseks
Kadrina tervisekeskus valmis.
Tervise valdkonnas on
tähelepanelikud juba märganud arenguid Kadrina
terviserajal. Tänu riigi toele
järgmise nelja aasta jooksul
on valmis saamas discgolfirada ja jõulinnak, suve lõpuks loodame välja ehitada
valgustuse. Järgmistel aastatel saame soetada rajamasina ja rajada suusaradade
lumetamistorustiku, et tekitada valmisolek kunstlume
tootmiseks. Valla partneriks
selle projekti arendamisel on
MTÜ Kadrina Saunaklubi.
Terviseraja lähistel Tapa
tee ääres hakkab juba sü-

„Mul on hea meel, et Kadrina
valla juhtimisel on valitsenud
koostöövaim,“ sõnab vallavanem Kairit Pihlak.
Foto: Kodukant

gisel Kadrina alevit ilmestama Ristisalu, mille ideed
on mitu aastat küpsetatud
ning tänu PRIA toetusele
saame seda nüüd rajama
hakata. Uuendusliku valguslahendusega
monumentaalskulptuuri objekti
avamist tähistame väärika
kultuuriprogrammiga.
Hariduse vallas oleme
taotlenud riigilt raha, et kujundada välja tugikeskus
Kadrina keskkooli hoonesse
rohkem tähelepanu vajavate
laste toetamiseks. Paranevad õpilaste heaolu ja spetsialistide
töötingimused.

Uuest õppeaastast muutub
ka koolisöökla korraldus –
tänu iseteeninduslettide ja
uue ahju soetamisele paraneb toidu kvaliteet ja valik.
Kooliga seoses valmistame koostöös Arhitektide
Liiduga ette ideekonkursi
kooli renoveerimise terviklahenduse leidmiseks. Meie
koolimaja korpused on rajatud vahemikus 1939-1984,
kuid tänapäeva hariduse ja
õppimise väljakutsed nõuavad kaasaegsemat ruumilahendust. Hiljemalt hilissügiseks saame näha, milline
võiks olla arhitektide silmis
tuleviku Kadrina koolimaja.
Kui eelmisel aastal oli
valla suurim investeering
lasteaia õueala, siis tänavu
paneme sellele ettevõtmisel
punkti uute mänguatraktsioonidega. Siinkohal sügav
kummardus lasteaia hoolekogule, kes tuluõhtu korraldamisega teenis lisaraha, mille eest täieneb Hulja
maja õueala.
Mänguväljakute arendamisel töötame selle nimel,
et juba suvel saame korrastatud Ridaküla spordiplatsi
ning rajatud pallimänguväljaku Vohnja spordiplatsi
kinnistule.
Riigi toetuse abil ehitame
uue skatepargi. Tänavu on
eesmärk koostada projekt,
mille alusel juba varakeva-

del saaks rajada uue monoliitse trikiplatsi. Valmimas
on ka spordikeskuse sisekujunduse projekt, mille
järgi esimesel võimalusel
renoveerimistöid alustame.
Lisaks ehitame välja spordikeskuse parkla laienduse.
Parkimine laieneb ka Kadrina Keskkooli ees, kuhu tulevad parkimiskohad ja kust
juhitakse ära sadeveed, et ei
tekiks enam poriauke.
Nüüdisaegsete
elamispindade loomisel oleme
jõudnud Tammepargi detailplaneeringu
valmimiseni, mis näeb ette kolme
korterelamu rajamist. Detailplaneering on jõudmas
avaliku väljapaneku etappi,
samal ajal valmistume esitama taotlust, et saada riigilt
toetust üürielamu ehitamiseks.
Tänavused investeeringud lähtuvad valla arengukavast. Juba sügisel vaatame
koos volikoguga arengukava üle, et seada uusi sihte
järgmisteks perioodideks.
Mul on hea meel, et Kadrina
valla juhtimisel on valitsenud koostöövaim, mille tulemusel oleme saavutanud
üksmeele kõikides olulistes
küsimustes valla arengu
heaks!
Kairit Pihlak,
vallavanem

Kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Rakvere kristlike
kogudustega korraldab austamisürituse Lääne-Virumaa
kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest,
kel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat. Samuti on oodatud kõik need paarid, kel tänavu täitunud
5-aastase sammuga (55, 65 jne.) kuldpulmadele järgnevad
pulma-aastapäevad.
Kõik on oodatud austamisüritusele kirja panema oma
tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid,
vanavanemaid või teisi lähedasi, teatades nendest hiljemalt 5. augustiks e-posti ingrid.parnamae@virol.ee või
telefoni 5304 0823 teel.
Maakonnas toimub austamisüritus juba 9. korda ning
leiab sellel aastal aset 6. septembril kell 13.00 Rakvere KolImetlusväärsed Lääne-Virumaa abielupaarid 2018. aasta austamainu kirikus.
mispäeval. Foto: Ain Liiva
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Uued töötajad: kantselei- ja ehitusspetsialist
Uueks kantseleispetsialistiks on Tiina Nirgi. Ta on
lõpetamas Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis juhiabi
eriala. „Olen töötanud pikka aega AS-is Eesti Post
erinevatel ametikohtadel

– klienditeenindajast kuni
personalispetsialistini,
sealhulgas aastatel 20032006 Kadrina postkontori
asejuhatajana,“ sõnab Nirgi ning lisab, „väga hea büroo ja dokumendihalduse
valdkonna töökogemuse
sain töötades mitu aastat
AS-is Eesti Teed.“
Vabal ajal meeldib talle
mootorrattaga sõita ja torte
küpsetada.
Juunikuus asus tööle ka
uus ehitusspetsialist, kelleks on Aivar Aruja. Ta on
lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ehitusinseneri
erialal. „Üle 20 aasta tööta-

deid,“ ütleb Aruja. Eespool
mainitule lisaks oli ta 10
aastat Leader tegevusgrupi
Partnerid juhatuse esimees.
Töökoht enne Kadrinasse tulekut oli Haljala Vallavalitsuses majandus- ja
hankejuht. „Olles aastaid
teinud tööd omavalitsuses,
tunnen ja tean valdkonda
ning soovin anda panuse
valla arengusse. Pean ennast meeskonnatöötajaks,
samas suudan ise otsustada ja vastutada,“ sõnab
Aruja. Kui töö ja kodu kõrvalt aega jääb, siis võib teda
leida meeli puhastamas kalavetel. (KK)

sin Rakvere Vallavalituses,
kus alustasin ehitusnõunikuna, edasi olin paar aastat
abivallavanem ning viimased 17 aastat vallavanem.
Samal ajal täitsin vallas
ka ehitusnõuniku ülesan- Fotod: Kodukant

Reedel, 28. juunil kell 21
Kadrina kirikus tulukontsert Tartu Maarja kiriku
taastamise heaks. Esineb Kadrina Segakoor.
Sissepääs prii.
Reedel, 5. juulil kell 18
Ridaküla seltsimajas lauamängude õhtu.
Reedel, 5. juulil kell 19
Kadrina kirikus mängivad Peterburi muusikud
Ruslan Shmelkov klarnetil ja Egor Kolesov
orelil. Kavas vene, skandinaavia, eesti ja inglise
klassikaline muusika. Sissepääsul vaba annetus.
Laupäeval, 13. juulil kell 12
Ridaküla seltsimajas meisterdamise päev.
Laupäeval-pühapäeval, 20.-21. juulil
Üle-eestiline avatud talude päev. Kadrina
vallast osalevad:
• Pihlamäe käsitöötuba-muuseum Loobu
külas – käsitöötuba-muuseum (avatud vaid 21.
juulil)
• Hõbeda mõis Hõbeda külas Hõbeallika talus
– kitsekasvatus, kitsepiimast toodete tootmine
(avatud vaid 21.juulil)
• Suuretüki talu Loobu külas – linnu- ja lamba
hobikasvatus, käsitöö
• Ukunurga talu Uku külas – elulaadi- ja
hobitalu, loomakasvatus ja väiketööstus
Reedel, 2. augustil kell 18
Ridaküla seltsimajas lauamängude õhtu.
Laupäeval, 10. augustil kell 12
Ridaküla seltsimajas meisterdamise päev.
Laupäeval, 10. augustil kell 12
Salda külaseltsing ootab Salda külaplatsil
toimuvale külapäevale. Külanaiste keedetud
supp, tegevused suurtele ja väikestele. Ürituse
viib läbi Karl Meos, tantsuks mängib Eva.
Sissepääs prii. Kaasa hea tuju, piknikukorv ja
sularaha.
Laupäeval, 17. augustil kell 19
Kadrina kirikus Šveitsi duo Verena Steffen
flöödil ja Olivier Eisenmann orelil. Kavas barokija romantismiajastu muusika. Sissepääsul vaba
annetus. Toetab Eesti Kultuurkapital.
Reedel, 23. augustil kell 19
Kadrina kirikus muusikaõhtu “Pidulik ja
romantiline - trompet ja orel”. Mängivad
Priit Rusalepp trompetil ja Külli Erikson orelil.
Sissepääsul vaba annetus.
Pühapäeval, 25. augustil
Kadrina saunaklubi annab teada: uue hooaja
avasaun.
12. – 16. augustini
Noortekeskuse laager 2. - 3. klassidele.
Kavas loomingulised, sportlikud, arendavad,
meelelahutuslikud, õpetuslikud ja humoorikad
tegevused ja väljasõidud. Laagri maksumus 35 €.
Info ja registreerimine telefonidel Marge – 5855
1161 või Liis – 5555 6354.
19. – 23. augustini
Noortekeskuse laager 4. - 5. klassidele.
Kavas loomingulised, sportlikud, arendavad,
meelelahutuslikud, õpetuslikud ja humoorikad
tegevused ja väljasõidud. Laagri maksumus 35 €.
Info ja registreerimine telefonidel
Marge – 5855 1161 või Liis – 5555 6354.
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VOLIKOGU

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
29. mai istung Kadrinas
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Volikogu seadis hoonestusõiguse enampakkumise
korras Kadrina vallale kuuluvale kinnistule aadressil:
Viru tn 14c ehk Kadrina jahuveskile.
Volikogu võttis vastu Kadrina valla hankekorra.
Volikogu lõpetas Kadrina valla kaasava eelarve
menetlemise korra 1. lugemise.
Volikogu võttis vastu Kadrina valla õpetaja ja
tugispetsialisti stipendiumi andmise korra.
Volikogu võttis vastu Kadrina valla 2019. aasta
lisaeelarve.
Volikogu otsustas sõlmida lepingu Kadrina
esmatasandi tervisekeskuse ehitustöövõtja AS-iga
Paide MEK.

Korteriühistud saavad toetust
kütteseadme väljavahetamiseks
või kaugküttepiirkonnaga
liitumiseks
Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (v.a maagaas) töötava või otsest
elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust
maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.
„Ilmselt on energiasääst ja madalamad kulutused kommunaalarvetele kõigi korteriühistute eesmärk. Vähemtähtis pole ka välisõhu kvaliteet,“ selgitab toetuse tagamaid KIK-i juhataja Andrus Treier. „Anname toetust
nendele korteriühistutele, kelle maja on ehitatud enne
1. jaanuari 2010, kuna need hooned ei ole valmistatud
kõige energiasäästlikumalt ja nende kütteseadmed võivad vajada väljavahetamist.“
Toetust saab taotleda:
• biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks
biomassil töötava katelseadmega,
• biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks
mõne teise taastuvkütuse lahendusega,
• fossiilset kütust kasutava küttesüsteemi (v.a maagaas)
asendamiseks taastuvkütuse lahendusega,
• biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi
asendamiseks kaugküttevõrguga.
„Eelistame kaugküttevõrguga liitumist, sest tegemist
on parima võimaliku lahendusega keskkonnakaitselistest aspektidest vaadelduna ja ühtlasi panustab see
kaugküttevõrkude jätkusuutlikkusse,“ selgitab KIK-i
energeetika valdkonna juht Eduard Sizov. „Sellel juhul võib projekti maksumusse lülitada ka hoonesisesed
küttesüsteemiga seotud tööd. Teiste võimalike variantide puhul tuleb projekt koostada ilma hoonesiseste küttesüsteemideta.“
Toetuse taotlemiseks ei ole oluline, et maja oleks eelnevalt rekonstrueeritud, kuid korteriühistul tuleb taotluse
esitamisel lisada visioon ja kavandatud tegevused maja
soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab omaosalus
olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest.
Taotluste esitamine toimub 1. augustist kuni 30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudu, kuid taotlusi
saab sisestama hakata juba suve alguses. Täpsema info
leiab KIK-i kodulehelt või projektikoordinaator Reet
Utsult (reet.utsu@kik.ee, 627 4328).
Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist. Toetuse töötas välja
Keskkonnaministeerium.

Kodukant

juuni 2019

Trükist tuleb „Neeruti looduse ABC“
Suve lõpul tuleb trükist ning jõuab
sügiskuu alguses ostjateni koguteos
„Neeruti looduse ABC“. Sealt saab
teada kõike Neeruti ja lähiümbruse
maastike – Neerutimaa kohta. Kokku on teoses 152 värvifotot, mis on
eraldi plokis, ja populaarteaduslik
jutt, mille autoriks on Marek Vahula. Fotod on kogutud aastatel
2014-2017. Teada saab piirkonnast
kõike ja seda alates maastiku jääajajärgsest kujunemisest, metsadest,
taimedest, seentest kuni putukate-lindude-loomadeni välja.
Teose esitlus on teadmistepäeval,
1. septembril kell 13.00-14.00 Pariisi
Puhkekülas. Teose kirjastab FIE Ma-

Palju õnne!
Juubilarid
juunis

Kirjeldamatult kaunis Neeruti.
Foto: Marek Vahula

rek Vahula. Teose hind esitlusel koos
autori autogrammiga on 15 €. Sündmusele on vajalik eelnev registreerimine. Registreerimine toimub 25.
augustini e-maili aadressil marek.
vahula@online.ee.
Marek Vahula

Tuletame meelde
Kadrina vallas kehtiva heakorraeeskirja kohaselt on kinnistu omanik kohustatud hoidma korras temale kuuluva kinnistu territooriumi aasta ringi.
Kinnistutelt tuleb koristada praht, niita muru, kärpida teede ja tänavate
ääres nähtavust piiravate puude ja põõsaste oksi, pügada hekke, korrastada piirdeaiad. Korrastatav ala hõlmab krundiga piirneva territooriumi
kuni tänava või tee servani. (KK)

Marutaud on surmav,
kuid täielikult ennetatav
VTA loomatervise ja -heaolu osametsloomi ei tohi puutuda, isegi
konna juhataja Harles Kaup annab
kui nad näivad sõbralikud.
seitse soovitust, kuidas marutaudi • Kui sinu lemmikloom saab pureennetada:
da, siis teavita sellest loomaarsti.
• Vaktsineeri oma koera ja kassi re- • Kui saad hammustada, pöördu
gulaarselt marutaudi vastu. Tee
kiiresti traumapunkti või perearsti
seda vähemalt üks kord kahe aasta
poole.
jooksul!
• Lemmikloomaga reisimisel järgi
• Ära lase oma loomi hulkuma!
loomadega reisimise reegleid.
• Väldi kokkupuuteid võõraste
kodu- ja metsloomadega.
Elen Kurvits,
• Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja
VTA kommunikatsioonispetsialist
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Aprillis registreeritud
lapsed:
MARTA EINARD
NORA NOORKÕIV
KENNET ROSENBLATT
KARL INNO
MIRELL VESKSIS
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

Ostan igas seisukorras
sõidukeid ja kaubikuid!
Võivad remonti vajada.

Telefon 5309 2650

Kõnnu küla 53. kokkutulek toimub laupäeval,
27. juulil kell 14. Info Mare Vainokivi 5198 6965

Korstnapühkija

5560 4046

Minu Kadrina

Lea Pallon
Tallinna Tehnikaülikooli töökeskkonna peaspetsialist ja Läsna Teatri näitleja
Mis seob Teid Kadrinaga?
Kadrina vallas imeilusas Loobu külas samanimelise jõe kaldal asub minu
armas isakodu. Pere ja kodukoht on niivõrd kallid, et käin peaaegu igal nädalavahetusel Loobus. Siin veedan kõik oma puhkused ja pühad. Kadrinaga seob mind alates põhikoolist koolimaja ning kunstidekool, kus koos
vennaga õppisin. Lemmikõpetaja Silvi Ugaste klaveritundides armastasin
harjumuspäraselt käia veel isegi siis, kui muusikakooli ametlik õppeprogramm oli juba läbi saanud.

EHA VIDEVIK
18.07.1947 – 25.05.2019

Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Foto autor: Martin Kriisemann
Kadrina vallas asub Läsna rahvamaja, kus oli ka minu esimene koolimaja. Läsna rahvamajas tegutseb ülimalt tore vähemalt 20-liikmeline ja juba
20-aastane Läsna Teater ning üle 10 aasta vanune väike, aga väga tubli Läsna-Loobu külakoor. Kui nii väikeses
külakohas on kontsentratsioon kultuuri armastavatest ja nautivatest, aga ka selle arengule ise kaasa aitavatest
inimestest sedavõrd suur, siis ongi juba täiesti omalaadne ja eriline kooslus sündinud. 2017. aastal valis eesti
rahvas minu kodukandi Eestimaa aasta külaks, aga minu jaoks on ja jääb see paik alatiseks külade külaks.
Kadrina vald asub territoriaalselt väga heas asukohas, kuid transpordiühendus olulisemate suuremate linnade ja asulatega on kahjuks kehv. Auto omamine on maal ellujäämiseks hädavajalik ning kui autot pole, on
keeruline mitmetest piirkondadest jõuda isegi vallakeskusesse. Parem bussi- ja rongiühendus looks kindlasti
juurde nii mõnegi võimaluse, parandaks oluliselt elukvaliteeti ja noortele huvihariduse kättesaadavust. Arenguruumi on ka ühtsustunde loomisel ja sallivuse arendamisel.

MARIE-ELVINE VIILVER
20.01.1933 – 27.05.2019

Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Kadrina valla arengule saan kaasa aidata olles jätkuvalt aktiivne Kadrina valla elanik, Läsna Teatri näitleja ning
kodukoha patrioot.

Mälestame
LAINE TALPAS
6.11.1927 – 18.05.2019

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

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

