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Maakonna tublid tegijad

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Virumaa Teataja kor
raldataval Lääne-Virumaa aasta teo konkursil võidut
sesid 24 nominendi seas Eesti esimese üldluulepeo kor
raldamine ning Pamela Marani kirjutatud raamat “Eesti
vanaemade lood ja salatarkused”. Rõõmustame, et luu
lepeo idee autoriks on kadrinlane Üllar Saaremäe ning
võimsast sündmusest sai osa terve Eesti!
Meenutame, et Lääne-Virumaa aasta teo konkursil
pälvisid äramärkimist Rein Sikk ja tema raamat „Minu
Virumaa“ ning Üllar Saaremäe ja Ander Ildi loodud Nee
ruti Mõisateater. (KK)

Kultuuripärlid ja
tunnustuspreemiad
Alates 2006. aastast tunnustab Eesti Kultuurkapital maa
kondades kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja
spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühen
dumist kultuuripreemiaga “Kultuuripärl”. Kultuurka
pitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi tunnustuse osaliseks
ning Aasta Kultuuripärliks sai Rein Sikk. Ta on pühen
dunud virumaalane, hingega kadrinlane, kelle teod ko
dukandis ning kodust kaugemal on tuntud paljudele.
Lisaks rõõmustame Kadrina segakoori dirigendi Silja
Uhsi üle, kes pälvis koorikultuuri hoidmise ja arendami
se eest Kadrinas Kultuurkapitali tunnustuspreemia. (KK)

Presidendi suur tunnustus ka kadrinlastele
Eesti president Kersti Kaljulaid annab Eesti Vabariigi
aastapäeva eel riigi teenetemärgid tänuks 112 inimesele,
kelle pühendumus kutsetöös või kogukonnas on muut
nud elu paremaks. 112 inimese seas leiab ka kolm tublit
kadrinlast, kes on tunnustust igati väärt!
Valgetähe IV klassi teenetemärgi saavad põlluma
janduse edendamise eest Aru Põllumajanduse OÜ juht
Andres Lindam, kultuurielu edendaja Märt Meos ning
loomaarst ja Eesti Maaülikooli professor Arvo Viltrop.
Kadrina kiidab ja õnnitleb! (KK)

Parima kesvamärjukese
valimine ei lõpe
Kui eelmisel aastal pärast 5. toimumisaastat tähistanud
väikepruulide õllekonkursi tulevik oli küsimärgi all, siis
nüüd on rõõm teatada, et “Hää õlu” tuleb taas. Sel aastal
juba kuuendat korda toimuv õllesõprade suursündmus
leiab aset 23. märtsil algusega kell 16 Kadrina rahvamajas.
Eelmisel aastal osales Kadrina Saunaklubi eestveda
misel konkursil 23 käsitööõlut, millest võidutsesid Raa
siku pruulikoja Tume ning Tankeri õlletehase Checkma
te. „Sel aastal proovime ka veidi uutmoodi korraldust.
Lisaks rahvale kutsume hindama ka niinimetatud pro
fessionaalse žürii,“ annab sündmuse peakorraldaja Ülo
Kais teada.
Milliseid maitseelamusi pakuvad sel aastal Eesti pa
rimad käsitööõlled ning milliseid muudatusi on veel oo
data, saame teada juba 23. märtsil Kadrina rahvamajas.
(KK)
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Kadrina valla populaarsemate käsitööleibade
autor Jaanika Post
Kui Jaanika Post 2006. aastal
perega Vohnjasse ühte maja
vaatama tuli, teadis ta kohe,
et siia ta jääb. Lõuna-Eesti tüdrukuna võlusid teda Vohnja
künkad ja kurvid kohe ning nii
Kadrina populaarsemate käsitööleibade autor kanna Kadrinasse kinnitas. Sain Jaanikaga
kokku Vohnja Lasteaed-Algkooli sööklas. Rõõm oli suur, kui
sain osa koolilastele pakutavast
magustoidust – halvaakreemist
vaarikapüreega, mis viis lausa
keele alla. Hea, et suurem jutuvestja siin intervjuus Jaanika
Post olema pidi.
Jaanika, oled ametilt Vohnja
Lasteaed-Algkooli kokk, kuidas nii?
Kui eelmine Vohnja kooli
kokatädi pensionile jäi, pöör
dus kooli direktor tõesti minu
poole. Olin Tervisekoolis õp
pinud kõike seda, mis igapäe
vast toidulauda puudutab,
kaasa arvatud menüü koos
tamine, analüüsimine. Just
tänu Tervisekoolile vahetasin
paljud varasemad toorained
tervislikemate vastu välja.
Olin saanud koolis praktisee
rida tooraine kalkuleerimist
ja näinud selle sissetoomise
poolt, aga suurköögi kogemus
puudus. Sellepärast ma selle
väljakutse vastu võtsin. Vohn
ja kooli kokk olen nüüd juba
kolmandat õppeaastat.
Kuidas on olnud tagasiside
lastelt?
Tagasiside on olnud po
sitiivne. Alguses oli muidugi
keeruline üksinda hakkama
saada, aga kui paned plaani
paika, siis on juba lihtsam.
Lapsed söövad ja kiidavad
kõike. On mõni üksik kom
ponent, mis paarile lapsele ei
meeldi, näiteks kruubid. Vahel
käivad nad mu käest küsimas,
millal peedisalatit või kartu
liputru saab, millal on guljaši
või tarretise päev. Pakun ka
lastele vahel enda tehtud kä
sitööleiba. Üks laps ei taha
magustoidu peale moosi, siis

Kaua see aega võttis?
Umbes kaks aastat võttis
aega, enne kui ma tulemusega
rahule jäin. Esimesed leiva
sööjad tulid siis, kui hakkasin
juba enam-vähem rahule jää
ma ehk esimeste klientidega
hakkab kohe üheksas aasta
ring jooksma.

Eheda juuretisega käsitööleivad on leitavad Kadrina Maanaiste
Seltsi käsitööpoes. Foto: Kodukant
ma jätan selle lihtsalt panema
ta – väikese koha võlu! Mul on
siin koolis üks tore väike pere
kond!
Sinu leivaahjust tulevad Kadrina valla kuulsamad leivad,
mis on Su fenomen?
Kuidas see leivaäri nii
suureks kasvanud on, ei tea
ma isegi. Alustasin sellega 10
aastat tagasi, kui mu omal pe
rel tekkis vajadus teistsuguste
jahutoodete järele. Kuna küp

setasin juba siis ning poes pol
nud midagi eriti saada, mõtle
singi, et teen ise. Algusest läks
väga raskelt, ei tulnud üldse
välja. Aga siis käisin ühel
Kadrina lasteaia mihklilaadal,
ostsin sealt ühe vanaema teh
tud koduleiva ning kui seda
proovisin, teadsin kohe, et just
sellist leiba tahan ka ise teha.
Nüüd oli mul vaja oma toor
ainega samasugune tulemus
saavutada. See oli juba palju
pikem ja keerulisem protsess.

Vabariigi aastapäeval korraldatakse Vohnja
Lasteaed-Algkoolis koostöös MTÜ-ga Vohnja Päikesekiir ja OÜ-ga Maatervis kohaliku
toidu päev, kus tutvutakse kohaliku tooraine
tootjatega, küpsetatakse ise leiba, valmistatakse võid ning mitmesuguseid suupisteid
pidulauale.

Millised leivad on valikus?
Sortiment on välja kasva
nud tänu sööjatele, nemad on
teinud ettepanekuid ja mina
teen nende soovid teoks. Prae
gu on valikus kuus sorti leiba
ja üks seemnetega sai. Kogu
aeg on tegemisel köömne-,
seemne-, kanepiseemne-, puu
vilja- ja küüslaugu- ja singi-si
bula leib. Lisaks eritellimuse
leivad: kes tahab ilma seemne
teta, kes singi-sibulale juurde
küüslauku. Nädalas valmib
umbes 130 pätsi, mis teeb üle
500 leivapätsi kuus.
Lisaks leibadele on valikus
küpsised, kringlid, naturaal
sed koogid ja tordid, kasva
tame kogu tooraine ise. Minu
jaoks on põhiline see, et paku
tav oleks kõrge toiteväärtuse
ga ja tervisesõbralik.
Aastate jooksul on välja
kujunenud leivaringid, mil
viin küpsetatu soovitud koh
ta. Kõige rohkem kliente on
Rakveres ja Kadrinas. Kadri
nas on väike armas Maanaiste
käsitööpood, mis müüb juba
teisipäeva ja neljapäeva hom
mikul sooja leiba. Tahaksingi
tänada Kadrina leivasööjate
ringi, kes minuga kõik need
aastad on olnud, sest nemad
on minuga üle elanud kõik
kasvuraskused. Lisaks on mul
ülimalt vahvad töökaaslased,
kes mind toetavad. Ja mu pe
rekond! Maatervise OÜ asu
tamine seisis päris mitu aastat
riiulil, sest soovisin seda luua
kellegagi kahasse. Vahepeal
kasvasid mu lapsed juba suu
remaks ja hoopis nendest sai
mulle tugi ja muidugi ka mu
abikaasast, kes minuga koos
toimetab - väike perekondlik
ettevõte. (KK)

Vallas uus töötaja arendusspetsialist
Maris Aros
Pärast Riina Sooääre lahkumist uu
tele jahimaadele, on Kadrina vallas
veebruarikuu algusest ametis uus
arendusspetsialist Maris Aros. Ta on
lõpetanud Lääne-Viru Rakendus
kõrgkooli majandusarvestuse erialal
ning õpib samas koolis juhiabi erialal.
„Olen tegelnud ligi kümme aas
tat raamatupidamisega, täpsemalt
osutanud
raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele. Olen vähest aega
töötanud Kaitseväe 1. jalaväebrigaa

dis finantsistina,“ ütleb Aros enda
kohta. „Arendusspetsialisti ameti
koht on minu jaoks suur väljakutse,
kuid olen kindel, et toetava meeskon
na abiga saan hästi hakkama,“ sõnab
julge pealehakkamisega naine. Vabal
ajal on tunneb Maris Aros suurt huvi
käsitöö ja kokakunsti vastu. (KK)

Maris Aros: „Julge pealehakkamine on
pool võitu!“ Foto: Kodukant

Kodukant

2

MURUMÄE

MÄLUMÄNG

Eelmises lehes ilmunud pildil oli Johannes Raado (18931989), meie kandi puhkpilliorkestrite pikaajaline eestvedaja, kes tegutses puhkpillimuusikas kokku 65 aastat!

Õigesti vastanuid oli 3: Ainu Kirotbek, Urmas Hinno ja
Neeme Mangulis.
Auhinna Kadrina Maanaiste Seltsilt on võitnud Urmas
Hinno. 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 märtsi
kuu viies päev.
Kõigi õigesti vastanute vahel loositakse välja auhind
Kadrina Maanaiste Seltsilt.
Ikka teie Risto Murumägi

SPORT
Kadrina noored võrkpallurid mängisid 23. jaanuaril va
bariikliku võrkpalliturniiri “Rakvere karikas” III etapil.
Sel turniiril saadi 11 meeskonna hulgas 5. koht. Mees
konnas mängisid: Marten Romet Rindberg, Andreas
Uusküla, Gregor Vool, Sten Umerov, Kert Pärnamäe
ja Tenno Tingas. Kadrina Keskkooli meeskond, kes
mängib Lääne-Virumaa võrkpallimeistrivõistlustel,
mängis oma järjekordse mängu Kadrinas 24. jaanuaril,
mil vastaseks oli VK Tarvas, kellega heideldi 5 geimi.
Mängu võitsid 3:2 Kadrina võrkpallurid Al. Uusküla,
G. Luzkov, J. Lankei, G. Lankei, T. Tikkerbär, R. Uusküla, R. Pärs, T. Rummo, J. Gildemann, M. R. Rindberg, An. Uusküla ja S. Umerov.
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Aasta Tegijad 2018: Üllar Saaremäe ja Neeruti
Mõisateater, Kaul Augasmägi ja MTÜ Kadrina EPT
Rahvaküsitluse käigus sel
gusid konkursi „Kadrina
valla Aasta Tegija“ möödu
nud aasta tublimad tegijad.
Veebikeskkonnas anti 667
häält, raamatukogus täit
sid küsitluslehe 65 inimest
ning vallamajja saabus 29
küsitlussedelit. Kokku an
dis oma panuse aasta tegija
te leidmisse 761 hääletajat,
eelmisel aastal oli hääleta
nuid 562, aasta enne seda
625.
Kõiki tublisid laureaate
ning nominente tänatakse
24. veebruaril kell 13 Kad
rina rahvamajas Eesti Va
bariigile pühendatud sünd
musel. Palju õnne kõikidele
tegijatele ning suured tä
nud panuse andjatele!

Foto: Rein Sikk, Heiki Laan, Vallo Vahesaar ja montaaž

ole üksinda ainult minu töö,
vaid selle töö ja tunnustuse
taga on minu kallid kollee
gid ja kaasteelised. Tahan
neid südamest tänada selle
eest! Kadrina valla Aasta
Tegija auhinnaga kaasas
käiv rahaline preemia läheb
otse Kadrina Noorsportlas
te Fondi,” annab Kaul AuEttevõtluse/majanduse gasmägi teada.
valdkonnas tuli võitjaks
Spordi valdkonnas tuli
Kaul Augasmägi, Kadrina
võitjaks
MTÜ Kadrina EPT
Noorsportlaste Fondi ellu
kutsuja, Haka Plasti aasta võimsama golfisimulaato
päevakingituste tegemise ri soetamise ja golfimängu
asemel fondi annetaja. Kok edendamise eest. Kokku
ku kogus Augasmägi 209 kogus Kadrina EPT 256
häält.
häält.
„MTÜ Kadrina EPT tänab
„Mul on hea meel antud
tunnustuse üle, kuid ei ole kõiki, kes meid tunnusta
vahet, millise tunnustusega sid. Aasta Tegija tunnus
on tegu. Oluline on, et see ei tus tähendab meie jaoks
palju ning motiveerib aina

suuremaid sihte seadma.
Julgeme väita, et üle poo
le maakonna golfaritest on
ühel või teisel viisil seotud
just Kadrinaga. Golfihar
rastajate arv kasvab iga aas
taga, meie korraldatavad
sündmused on osutunud
väga menukateks, osale
jaid tuleb kokku üle Eesti.
Golfisimulaator
Kadrina
Spordikeskuses on iga päev
kasutuses ning on saanud
väga head tagasisidet kü
lastajatelt, tingimused tal
visel hooajal harjutamiseks
on väga head. Täname toe
tajaid! Kõik huvilised on
oodatud golfi proovima,“
sõnab MTÜ Kadrina EPT
juhatuse liige Marek Tank.

lar Saaremäe ja Neeruti
Mõisateater, Neeruti Mõi
sateatri loomise ja eduka
suvelavastusega Kadrina
viija Eesti kultuurikaardile.
Kokku kogus Neeruti Mõi
sateater 298 häält.
„Täname südamest ja ole
me Aasta Tegija 2018 tiitli
üle väga rõõmsad. Oli Ees
ti Vabariigi sajanda juubeli
aasta. Kõik me tahtsime sel
puhul midagi erilist oma
isamaale kinkida. Tänu tei
le, meie toetajad ja publik,
õnnestus see väärikalt. Tea
ter on võimalik ainult siis,
kui on vaataja. Teie huvi ja
kohalolek kinnitas, et ole
me õigel teel. Teie jätkuvale
tähelepanule lootes - Nee
ruti Mõisateater,“ tänavad
Kultuuri/hariduse vald ning kiidavad tegijad!
konnas tulid võitjaks Ül-

Pärandihoidja tahab panustada vanade kalmistute
kultuuripärandi hoidmisse
Ajad mööduvad ja elu meie
ümber muutub pidevalt,
praegusel ajal ehk kiiremi
ni kui kunagi varem. Iga
päevaelu kiiruses kipub
nappima aega mäletada ja
mõelda möödunule. Nii on
juhtunud, et mitmeid põlv
kondi eelläinute pärandi
säilimine vanadel kalmistu
tel on ohus.
Kadrina ja Ambla kihel
konnast pärit Neumanni
de-Liedebergide suguvõsa
tänastele liikmetele on mä

letamine ja kultuuripärandi
hoidmine väga tähtis. Selle
tulemusena on asutatud
meie vallas mittetulun
dusühing Pärandihoidja.
Vähem kui kahe kuuga on
kuue asutajaliikmega ühin
gu liikmete arv rohkem
kui kahekordistunud. Liik
mete seas on mitme eluala
esindajaid: kirikuõpetajad,
kunstnikud,
ajakirjanik,
ametnikud, professor, pen
sionärid, bioloog, loodusra
vi terapeut, ettevõtluskon

sultant ja üks äriühing.
Kõigi sooviks on kesken
duda esimestel tegevusaas
tatel meie piirkonna vanade
kalmistute kultuuripärandi
hoidmisele ja edendamisele
ning selle erilise ja väärtus
liku informatsiooni levita
misele. Oleme juba leidnud
koostööpartnereid: Kadrina
ja Tapa vald, EELK Kadrina
Katariina ja Ambla Maar
ja kogudus, MPEÕK Tapa
Ristija Johannese kogu
dus, Neeruti Selts ja teised.

Jaan Rummi
***
Neljapäeval, 31. jaanuaril võistlesid Kadrina Keskkooli
2. Ja 3. klassi õpilased Lääne-Virumaa 2019. aasta võrk
palli pallilahingu koolidevahelistel võistlustel. Kadrina
Keskkooli poisid saavutasid 5 võistkonna seas I ja tütar
lapsed kuue võistkonna seas II koha. Võitnud Rakvere
Reaalgümnaasiumile jäädi alla väga tasavägises võist
luses. Ees ootavad vabariiklikud võistlused Tartus.
Rutt Kuusemäe

Koostöös partneritega on
kavandamisel ühisprojekt,
kus keskendume meie piir
konna vanade kalmistute
kultuuripärandi hoidmise
tegevustele: näiteks talgud
Hulja kalmistul, õpitoad
kultuuripärandi üksikob
jektide
renoveerimiseks,
koolitused ja õppekäik Tar
tu arhiivi materjalide uu
rimise oskuste saamiseks
ning mitmekülgse ühistrü
kise koostamiseks.
Kutsume kõiki soovijaid
kaasa lööma ühingu tege
vuses ja andma meile teada
vanadest fotodest, mäles
tustest ja muust teemaga
seonduvast. Suurema huvi
korral olete oodatud liik
meks astuma. Täpsem in
formatsioon meist ja meie
tegevusest juba aprillis ka
Kodukandi vahendusel.

Sirje Kuusik,
MTÜ Pärandihoidja
juhatuse esimees

Näide vana kalmistu kultuuripärandist: asutajaliikmete esivanemate Mai ja Mihkel Neumanni
kalmul oleva kauni ehissepisest risti tagaküljel olev luuletus. Foto: Erakogu

pärandihoidja
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Lumelinna ehitamine – ,,Unistuste kirik“

Laupäeval, 2. märtsil kell 10
Neeruti Seltsi õpituba loodustoas. Reisimuljed
Lõuna-Aafrika Vabariigist. Reisist jutustab Heli
Truuver. Osalustasu 2 €.
Laupäeval ja pühapäeval, 2. ja 3. märtsil
35. Eesti omavalitsuste talimängud Kadrinas.
Spordialadeks murdmaa- ja mäesuusatamine
(mäesuusk ja lumelaud), lauatennis, male, kabe,
ujumine ning juhtide võistlus.
Reedel, 8. märtsil kell 12.40
Kadrina kunstide kooli kontsert „Kodused lood“
Kadrina huvikeskuse saalis. Oodatud on kõik
muusikahuvilised!
Laupäeval, 9. märtsil kell 10
Neeruti Seltsi muuseumitund loodustoas.
Põhjasõja sündmused Virumaal. Vestleb
ajaloolane Uno Trumm. Leader-meetme toetatud
projekt, osalustasu 2 €.

„Unistuste kiriku“ loomise unistuste meeskond. Foto: Endel Treiman

Laupäeval, 9. veebruaril
toimus Hulja alevikus juba
teine lumelinna ehitami
ne. Sel korral oli tegemist
temaatilise
võistlusega
,,Unistuste kirik“, kuhu
oli rajatud ka lastele mõel
dud atraktsioon, sest kogu
ürituse eesmärk oli tuua
lapsed koos vanematega
lumes möllama. Telefonide
ja arvutite tagant kehalise
tegevuse juurde asudes si
sustati laupäev kogukonna
ühistegevusega. Keegi uu
distajatest mainis kiitvalt:
hea, et Huljal midagi huvi
tavat korraldatakse!
Ehitusmelu
juurde
kuulusid
lumekuhjadest

ehitiste valmistamine, toit
lustamine telgis, kus oli ka
soojapuhur, et lapsed saak
sid oma riideid kuivatada.
Suurel pannil särisesid frii
kartulid, viinerid ja hapu
kapsas. Ei puudunud ka
kingitused lastele. Kaasa
elajaid oli kohale tulnud
üle terve Eesti. Korraldus
meeskond pani juba paika
ka uue lumelinna ehitamise
aja, milleks on 25. jaanuar
2020.
Igal võistlusel on võit
jad. Ainsateks kaotajateks
võib pidada neid, kes sünd
muses ei osalenud. Kolmas
koht kuulus vapratele õde
dele, Segasumma kiriku

ehitajatele Inna ja Ingrid
Loodile oma lastelastega.
Esimese ja teise koha eest
võistlesid Ants Järvi pere
„Taevatrepi“ kirikuga ning
Andrus Järvi pere „Kol
mainu akende“ kirikuga,
kus napilt ühe häälega va
nema venna pere peale jäi.
„Ega ma auhinna pärast
lumelinna ei ehitanud, vaid
mul oli hea koos oma tütre
ga ehitada,“ ütles Ants Järvi
kiitust vastu võttes.
Suure arhitekti karika
pälvis Rauno Roosipuu
pere, sest sellel unistuste
templil oli väga palju funkt
sioone ja ei puudunud isegi
pelgupaik.

Ülejäänud ehitajad ja
toetajad said tänukirja lu
melinna ehitamises kaasa
löömise eest. EKNK Hulja
Kogudus tänab südamest
Aru Grupi AS-i lumekuh
jade kokkulükkamise eest,
Viru Verd plakatite eest,
Hulja Auto ja Moto mehi
telgi eest ning Trepimeistrite OÜ-d, mis on valmis
kohe esimeste külmadega
lumelinna liuvälja rajama.
Täname ka Kadrina Vallavalitsust valgustuse eest
lumelinnale.
Endel Treiman

Kadrina ja Kuusalu vallas
paiknev Ohepalu loodus
kaitseala on üks kuuest ko
hast, kus Eestimaa Looduse
Fond, Tartu Ülikool ja Arheo
visioon viivad ellu projekti
„Soode kaitse ja taastamine”.
Projekti käigus vaadati läbi
RMK pärandkultuuriobjekti
de nimistu, kus on mainitud
nii vaiküla kui ka sellele vii
tavaid ronte Ohepalu Suur
järve põhjas.
Mis on sootaastamise
mõte? Euroopas on sood ka

dumas, kuid Eestis on need
veel üsna heas seisukorras,
ometi on üle-eelmisel sajan
dil alanud ja eelmisel hoo
gustunud
sookuivendus
siin
seile soodele oma jälje
jätnud. Mõte on peatada sü
sinikuheidet põhjustav tur
ba lagunemine kuivendatud
soos, taasluua soole omane
veerežiim ja tekitada võima
lusi elupaikade taastumiseks
kaitsealustele liikidele, kes
elavad vaid lagesoos või hõ
redas soometsas. Kuna hetkel
on osa sealsetest soodest kui
vendusest kahjustatud, pole
ka üks kaitseala kaitse-ees
märkidest veel täidetud.
Kadrina vallas paikneb
Ohepalu soostiku taasta
misala Ohepalu, Mädajärve

Suletud kuivenduskraav Ohepalu Järvesoos. Foto Marko Kohv

ja Udriku sihtkaitsevööndis.
Ohepalu soostikus on kui
venduse mõju toonud kaasa
soo järjest süveneva metsas
tumise, vähemusse on jää
nud lagedat sood eelistavad
kurvitsalised võrreldes kõik
jal levinud metsaliikidega.
Kui kuivenduse mõju ei pii
rata, võib lageda soo linnus
tik üldse kaduda. Kui ligi 200
turbapaisu abil kuivendus
kraavid sulgeda ja raiuda la
gedamaks Mädajärvest loo
de ning põhja pool paiknev
umbes 30 ha, muutuvad soo
jaoks oluliste liikide elutingi
mused paremaks ja võib loo
ta, et nende arvukus kasvab.
Taastamisala paikneb ter
venisti RMK hallataval rii
gimaal, kuid piirneb ka era
maadega. Kus eraomanikud
veerežiimi muutmisele koos
kõlastust ei andnud, jäetakse
veerežiim endiseks. Peetakse
silmas, et taastamistöödega
ei kahjustataks Ohepalu rik
kalikku kultuuripärandit.
Kopatööde hange on väl
ja kuulutatud, raie hange
kuulutatakse välja lähikuu
del. Töödega saab alusta
da märtsis või lumeolude/
hankeprotsessi tempo tõttu
augusti alguses. Kavas on

Neljapäeval, 21. märtsil kell 18
Kadrina kinoklubis film „Klassikokkutulek
3: Ristiisa“. Registreerimine 325 0107 või
raamatukogu@kadrina.ee. Osalustasu 5 € / 3.50 €.
Laupäeval, 23. märtsil kell 16
Kadrina Saunaklubi korraldamisel „Hää õlu
2019“. Kuues Eesti väikepruulide konkurss Kadrina
rahvamajas.
Registreerimine ylo.kais@galogaasid.ee.
Neljapäeval, 28. märtsil kell 18
Neeruti Seltsi korraline üldkoosolek loodustoas.
Laupäeval, 30. märtsil kell 21
Pidu Kadrina Rahvamajas ansambliga
Topeltmäng. Tule, saa osa kohaliku neiu Regina
tähelennust! Laudade broneerimine
rahvamaja@kadrina.ee või 5860 8008. Pilet 10 €.
Vohnja raamatukogus reedeti kell 13.30 lastele
ettelugemine.

Ohepalu soostikus algavad taastustööd
Ohepalu rabas on järv, kus
muiste asunud vaiadele ehitatud küla, mida rahvas kasutas pelgupaigana. On see tõsi
või rahvajutt, pole teada, kuid
pärimusena elab lugu tänini.

Kolmapäeval, 20. märtsil kell 18
Hulja kinoklubis film „Klassikokkutulek 3:
Ristiisa“. Registreerimine 325 2440 või
Gerda.Ansi@kadrina.ee. Osalustasu 5 € / 3.50 €.

Hulja raamatukogus reedeti kell 15.00 meisterdamine ja
mänguderohke lastetuba.
tööd lõpetada 2020. aasta
kevadeks. Osa paise on plaa
nitud rajada ka talguliste abi
ga, mis toimuvad augustis.
Praegu on käimas veetaseme
seire. Ohepalu elanike soovi
tusel paigaldati esialgu plaa
nitule lisaks üks seirepunkt
küla juurde, et hinnata, kas
taastamistegevusel on mõju
väljapoole kaitseala.

Rahvamajas loodusvaatleja Kairo Kiitsaki fotonäitus.
K. Kiitsak on WMO pilvefotode konkursi võitja, tema
fotosid on kasutatud „Eesti pilveatlases“.

Haridusstipendiumite
uued laureaadid
Kadrina valla haridusstipendium sai kaheksa uut lau
reaati. Kõik laureaadid on Kadrina Keskkooli õpilased,
kelleks on:

Lisainfo projektist
Projekti „Soode kaitse ja
taastamine” rahastavad Eu
roopa Liidu programm LIFE
ja
Keskkonnainvesteerin
gute Keskus, projekt kestab
2015–2021, kujundusraieid
Euroopa Liidu Ühtekuulu
vusfondist rahastatud pro
jekti „RMK looduskaitselised
tegevused” toel.
Projektis luuakse võima
lused sooelupaikade taas
tumiseks Ohepalu, Sirtsi,
Tudu, Laukasoo, Feodorisoo,
Soosaare soostikus, kokku li
gikaudu 7000 ha soid.
Ohepalu looduskaitseala
soode taastamiskava ja teos
tusprojekt on kättesaadavad
aadressil https://soo.elfond.
ee/taastamisalad/ohepalu/

• Margit Kerov uurimistööga „2017. aastal Kadrina
Vallavolikogu kandideerijate valimislubadused“.
Töö juhendaja Anneli Raud.
• Krislin Mägi uurimistööga „Avaliku ruumi keelsus:
Vikerraadio eesti keele alased saated“. Töö juhenda
ja Liivi Heinla.
• Annika Viiksaar uurimistööga „Kadrina Keskkoo
li siseruumide õhu mikrofloora ning selle sõltuvus
ruumide suhtelisest õhuniiskusest ja õhutempera
tuurist“. Töö juhendajad Siret Pung ja Lele Liiv.
• Mirell Viru uurimistööga „Tšernobõli nähtav ja
nähtamatu jõud“. Töö juhendaja Evelin Tiiter.
• Kevin Jõgiste uurimistööga „Kõrtside ajalugu 19.20. saj. Kadrina kihelkonnas“. Töö juhendaja Evelin
Tiiter.
• Birgit Klopp uurimistööga „Kadrina Keskkool vi
listlaste pilgu läbi 2017“. Töö juhendajad Ingrid
Vaikmaa ja Anneli Raud.
• Birgie Bligzna uurimistööga „Koolikultuur 15 aasta
jooksul“. Töö juhendaja Liivi Heinla.
• Mari-Liis Riima uurimistööga „15-16 aastaste
noorte teadlikkus illegaalsetest uimastitest Kadrina
Keskkooli näitel“. Töö juhendaja Evelin Tiiter.

Sootaastamismeeskond

Sel aastal puudusid üliõpilaste esitatud tööd. Palju
õnne stipendiaatidele ning nende juhendajatele! (KK)
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VOLIKOGU

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
30. jaanuari istung Kadrinas
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kadrina vallavolikogu andis Lääne-Viru maakonna
arengustrateegia 2030+ vallavolikogu komisjonidele
aruteluks.
Volikogu määras Kadrina valla haridusstipendiumide
saajad.
Volikogu valis uue hariduskomisjoni esimehe, kelleks
sai Mati Tiiter.
Volikogu lõpetas Kadrina valla 2019. aasta eelarve
lugemise ning võttis selle vastu.
Volikogu kehtestas õpetaja töötasu alammäära
Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes ja Kadrina
Kunstidekoolis.
Volikogu võttis vastu Kadrina valla finantsjuhtimise
korra.
Volikogu kinnitas Kadrina valla “Aasta Tegija 2018”
auhinna laureaadid.
Volikogu otsustas panna müüki Kasemetsa kinnistu.
Volikogu andis rendile Kasemetsa kinnistu kuni 1.
oktoobrini 2019.
Volikogu andis arvamuse Tapa Vallavolikogu
piirimuudatuse ettepanekule.
Volikogu moodustas jaoskonnakomisjonid Riigikogu
valimisteks.
Volikogu asutas kultuuriasutuse Kadrina
Kultuurikoda.
Volikogu kinnitas Kadrina Kultuurikoja põhimääruse.
Volikogu võttis vastu otsuse „Kinnisasja kasutusse
andmine otsustuskorras“.

Teadanne
Alates 7. märtsist alustab Kadrina vald regulaarset bussiühendust Viitna-Rõmeda-Loobu-Läsna-Arbavere-Kadrina liinil. Buss väljub igal neljapäeval (v.a riigipühadel)
algusega Viitnalt kell 13.00. Tagasisõit küladesse algab
Kadrinast kell 16.00.
Loodan, et elanikud saavad edaspidi lihtsamalt Kadrinasse nii arsti juurde kui kauplustesse.
Aarne Laas

TÄNAME

Avaldame kiitust
Avaldame kiitust Kiku, Pariisi, Salda ja Udriku kü
las asuvate teede lükkajale Tuisumäe OÜ-le väga hea
lumelükkamise eest!
Arumiku talu perenaine Anu
Soovin tänada tublisid lumekoristuse sahamehi. Soovin
neile kõikidele head tervist ning töökorras lumesahku!
Sauna 1 elanik

Tunnustust väärt sportlased
Kadrina Spordikeskuse juht Robert Salep annab teada,
et märtsis on plaanis tunnustada eelmisel kalendriaas
tal kõrgeid tulemusi saavutanud kohalikke sportlasi.
Kui leiad, et kellegi eelmise aasta sportlik saavutus
täiskasvanute vanuseklassides on kõrgel tasemel, siis
palun anna sellest teada sport@kadrina.ee. (KK)

Ostan Norma/Salvo ja teisi NSVL aegseid
mänguautosid ning vanu 1970.–1990. aastal
valmistatud Vene 1/43 mudelautosid. Pakkumised telefonile 529 1288.

Soovin osta Kadrinas garaažiboksi (võib
ka paarisboks olla). Vajalik elektri olemasolu. Hea garaaži eest maksan hea hinna.
Helista 523 7370, Kristian.

Mälestame
VAMBOLA KORKMA
15.12.1948 – 2.02.2019

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

Kodukant

veebruar 2019

Probleemid jäätmete graafikujärgse äraveoga

Palju õnne!
Juubilarid
veebruaris

Seoses raskete teeoludega on tekkinud probleemid jäätmete graafikujärgse
äraveoga. Jäätmeveofirma AS Ragn-Sells palub jäätmevaldajatel juhinduda
alljärgnevatest soovitustest.
„Talvel lume tõttu või kevadel teede lagunemise ajal läbipääsmatute
teeolude korral oleme väga tänulikud, kui jäätmevaldaja meile teatab, et tee
on läbitamatu ning jäätmevedu pole sel korral vaja. Ainult sellisel juhul ei
kajastu arvel tühisõit. Ühtlasi saab nii anda meile infot, kas jäätmevedu tuleks
teostada lähiajal või soovitakse jäätmed järgmisel veopäeval ära anda,“ sõnab
olmeteenuse haldur Ingrid Viks.
Olenevalt jäätmetekkekohast, tuleks nimesildiga märgistatud jäätmema
huti/jäätmekott tulenevalt ilmaoludest tuua üldkasutatava tee äärde ning töö
teostajat sellest teavitada, et autojuht teaks mahutit märgata. „Kasutada võib
ka võimalust, et nimesildiga märgistatud jäätmekott viiakse naabri jäätme
mahuti juurde, kuhu on jäätmeautoga ligipääsu võimalus. Kindlasti on vaja
jäätmevedajat sellest teavitada, sest muidu võib juhtuda, et mahuti juurde jäe
tud jäätmekott kajastub naabri arvel mahutiväliste jäätmetena,“ teavitab Viks.
Kui jäätmemahutile puudub ligipääs nii talvel kui ka vihmasel perioodil,
siis peaksid kinnistu valdajad jäätmevedajat takistusest teavitama.
Parim moodus hoida ära soovimatuid tühisõite on jäätmevedajaga info
vahetamine infotelefonil 6060439 või e-posti aadressil: virumaa@ragnsells.
com või info@ragnsells.ee. AS Ragn-Sells soovitab kasutada ka oma isetee
nindust www.ragnsells.ee/iseteenindus, kus on võimalik saata teateid/
tellimusi, vaadata graafikujärgseid veopäevi, tasuda arveid ning uuendada
kontaktandmeid. Iseteenindusse sisse logimine on võimalik mobiili-ID või
ID-kaardi abil.
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Õnnestunud tänavavalgustuse projekt
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab tänavavalgustuse uuendamise
II taotlusvoorust 32 kohaliku omavalitsuse projekti kokku 20 873 223 euroga,
millele omafinantseeringuna lisandub 10 570 302 eurot. Toetust antakse struk
tuuritoetuste perioodi 2014-2020 energiatõhususe meetmest „Energiasäästu ja
taastuvenergia osakaalu suurendamine”. Toetusraha tuleb Euroopa Liidu Ühte
kuuluvusfondist.
II taotlusvoorust õnnestus toetust saada neljal Lääne-Virumaa omavalitsusel.
Mul on rõõm teatada, et üheks rahastatud projektiks on „Kadrina valla tänava
valgustuse renoveerimine“. Kokku on meie projekti maksumuseks planeeritud
206 058 eurot, millest KIK-i toetus on 160 725,24 eurot.
Projekti eesmärk on tuntavalt suurendada elektrienergia kasutamise efektiiv
sust tänavavalgustuses. Projekti tulemusena renoveeritakse 107 tänavavalgustu
se punkti. Sellega väheneb tuntavalt nende töös hoidmiseks kuluv elektrienergia.
Projektiga parema tulemuse saavutamiseks renoveeritakse ka 5 elektrikilpi. Seni
kasutusel olevate elektrikilpide arv väheneb. Projektiga loodetakse kokku hoida
vähemalt 3500 € aastas.
Projekti elluviimiseks viiakse esmalt läbi hankemenetlus projekteerija leidmi
seks. Projekteerimine on plaanitud läbi viia 2019. aastal. Ehitustööd toimuvad
2020. aasta jooksul. Projekti lõpptähtaeg on detsember 2020.
Aarne Laas,
abivallavanem

VALDEK KÕUE		

HEIKI TINNO			65
MARIS LINDSAAR		
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Jaanuaris registreeritud lapsed:
EVERT JOHANNES ORUMAA
KENNETH LAAGUS
MARTA MUINAST
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

Korstnapühkija

5560 4046

Minu Kadrina

Aivi Raja
kunstnik
Mis seob Teid Kadrinaga?
See paik sai minu koduks 2000. aasta suvel, kui kolisime perega Kadrina
keskmesse ja astusin 3. klassi. Koduks on see mulle tänaseni, kuigi elan
nüüdseks juba 8. aastat pealinnas. Kadrinast sai alguse minu suur kirg
kunsti ja loometegevuse vastu, kuigi siin elades ei osanud ma unistadagi
sellest, et võiksingi pidada sellist ametit nagu kunstnik.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Kadrinas on suurepärased võimalused tegelda just sellega, mis parasjagu
huvi pakub - alates kunstist/muusikast kuni üsna igasuguste spordiala
deni välja. Üle kõige armastan aga seda, et kodukanti tulles valdab mind
Foto: Jake Farra
alati rahu ja vaikus, mida mujalt naljalt ei leia. Tagantjärele vaadates leian,
et kooli ajal oleks võinud olla majandust ja ettevõtlust puudutavaid aineid, mis oleksid andnud majanduslikud
põhiteadmised ning sisendanud rohkem enesekindlust ja julgust iseseisvaks eluks. Selle all pean silmas just
seda, et alustada ettevõtlusega, sest hea haridus ei tähenda automaatselt vaid seda, et leiad endale hea töökoha
edukas ettevõttes. Leiab muidugi, kuid elus on lisaks veel palju muudki.
Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Mul on võimalus rääkida noortele isiklikust kogemusest ettevõtluses ja loomevaldkonnas töötamisest. Ja miks
mitte siduda jutt ja kogemuste jagamine loometegevuse endaga!

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

