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Kadrina valla ajaleht

Eriolukord nõuab ühist pingutust

Kadrina lasteaia Sipsik tublid patrullijad Urve Ringmets ja
Maiu Essi 2+2 reeglist kinni pidamas ning teisi kontrollimas ja
õpetamas. Foto: Kodukant

Lasteaias käies pisteti herned
mulda, kuid nüüd tuleb nende
kasvamist jälgida läbi interneti.
Põnev seegi! Foto: Lasteaed Sipsik

Kadrina vallas on inimesed eriolukorras
käitunud pigem mõistvalt. Kõigile on selge, et ühiselt tegutsedes ja reeglitest kinni
pidades saame ise kaasa aidata, et tavaelu
taastuks võimalikult ruttu.
Kõige rohkem tähelepanu nõudnud distantsõpe on olnud suur väljakutse nii õpetajatele kui ka peredele. Kadrina Keskkool,
Vohnja Lasteaed-Algkool ja ka Kadrina
Kunstidekool on suutnud kõik kaasnevad probleemid lahendada ja erandlikus
olukorras kenasti toime tulnud. Suur tänu
õpetajatele ja lastevanematele!
Lasteaiad on olnud avatud vaatamata
väga väikesele laste kohal käimisele, mis
esimesel kuul on kolme maja peale kokku jäänud 10-14 vahele. Vähem hõivatud
lasteaiatöötajad on appi tulnud meie sotsiaalosakonnale, helistanud eakatele ning
käinud patrullimas. Valla sotsiaalosakond
koos lasteaiatöötajatega ja Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalgaga on ühendust võtnud peaaegu 700 vanemaealisega, et uurida, kuidas neil läheb, ja vajaduse korral
aidata. Hea meel on, et 90% nendest tuleb
iseseisvalt ja oma pere toel toime. Teisi
püüame jõudumööda aidata.
Kadrina raamatukogu on leidlikult
juurutanud kontaktivaba laenutuse ning
laenutuste arv pole langenud. Spordikeskus koos eestvedajatega on korraldanud
virtuaalseid sportlikke tegevusi, et liikumisharjumused säiliksid ning vaba aja
veetmine ja liikumine vabas õhus oleks
turvaline.
Isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite hankimisel oleme osalenud ühishangetes, millega oleme saanud oma varusid
täiendada.

Kaunites Kadrina seelikutriibu mustriga maskides (vasakult) vallavanem Kairit Pihlak ja
maskide autor Margit Murumägi. Foto: Erakogu
Koolitoidu asemel jagasime aprillis õpilastele üle 330 toidupaki. Võimalik, et maikuus tuleb toidupakkide kordusjagamine.
Virumaa kohalikud omavalitsused on
kaasanud vabatahtlike patrulle, et aidata
politseil jälgida avalikus ruumis liikumise kohta kehtestatud reegleid. Kadrina
vallas on täiendavatest patrullidest väga
suur abi olnud. Kuna inimesed käituvad
mõistlikult, siis me pole sulgenud ka
mänguväljakuid ja spordiplatse. Aegajalt
on reegleid meelde tuletatud ja sellest on
silmnähtavalt piisanud.
Patrullimine hoiab kodukoha turvalisena! Tänan patrullimas käinud meeskondi: Kadrina vabatahtlikud politseinikud,

huviklubi Nelson, Kadrina Kultuurikoda,
Kadrina lasteaed Sipsik, Kadrina Karud,
Kadrina Saunaklubi, spordiklubi Kadrina, Kadrina segakoor, SK Caaro, Kadrina
EPT, Kadrina Kommunaal, Kadrina Spordikeskus ning Marko Teiva ja Tõnu Rummo meeskond.
Vallavalitsus töötab suures osas kaugtööl, kõik ametnikud on telefoni ja meili
teel kättesaadavad.
Tänan kõiki, kes on lahkelt valmis olnud appi tulema! Soovin head tervist ja
loodame, et saame sellest olukorrast koos
võimalikult ruttu üle.
Kairit Pihlak,
vallavanem

Koduse õppe kulgemine

Kontaktivaba raamatulaenutuse muudavad rõõmsamaks käsitöömeistri Merle Kaegase valmistatud üllatuslikud käsitöökotid, mis
sisaldavad laenutaja valitud kirjandust.
Foto: Kadrina valla raamatukogu

Kadrina Spordikeskus eesotsas Robert Salepiga ei ole meeleolul
langeda lasknud. Natukene nalja leiab igasse päeva!
Foto: Kadrina Spordikeskus

Vohnja Lasteaed-algkooli 4. klassi õpilane
Eva Kiipus on saanud üle esimesest ehmatusest, mis koduse õppega kaasnes. „Kodune õpe ehmatas mind alguses ära. Ma ei
osanud ette kujutada, mis mind ees ootab.
Ärevusega ootasin esimesi õppimisi. Ma arvan, et siiamaani olen iseseisva õppimisega
väga hästi hakkama saanud. Vahepeal küsin
ka emalt nõu. Õpetajad on väga abivalmid
ja vajaduse korral küsin abi e-posti või Messengeri kaudu.
Muidugi kipub päevasel ajal internetiühendus katkema, kuna paljud lapsed kasutavad seda just siis. Sellepärast proovin
õppetöö ära teha hommikul varem või õhtusel ajal. Praeguseks ei ole ma juba kuu aega
kodust lahkunud. Olen õnnelik, et elan maal
ja ilmad on olnud väga ilusad. Enamiku osa
päevast olen õues ja tegelen oma ponidega
ning käime vennaga metsateel jalgratastega sõitmas. Aga siiski igatsen kooli, soovin
näha oma sõpru ja õpetajaid. Loodan, et
varsti kohtume,“ ütles koolitüdruk Eva.
Eva klassijuhataja Kristi Kasemets on koduse õppe suhtes positiivne. „Distantsõpe
meie kooli õpilastele on toimunud enamasti e-õppe keskkonnas. Kasutame suuliseks
vastamiseks põhiliselt Facebook Messengeri keskkonda ning kirjalikuks vastamiseks
opiq.ee-d või suhtleme õpilastega e-posti
teel. Õpilased on õppetöös kohusetundlikud
ja usinad. Positiivseks pooleks võib pidada
seda, et nad teevad kõik tööd arvuti kaudu ja
tänu sellele on õpilaste interneti kasutusoskus oluliselt täienenud,“ sõnas klassijuhataja
ning lisas: „Õpetajana võin öelda, et igapäevane distantsõppetöö on tavapärasest õppetööst oluliselt mahukam ja aeganõudvam.

Sama väidavad ka teised õpetajad, sõltumata koolist ja klassi suurusest.“
Koostööd õpilastega kiidab Kasemets ka
väga. „Koostöö õpilastega on meie koolis
sujuv, tänu distantsõppele on see tavapärasest tihedam ka lastevanematega, et teada
saada, kuidas nad laste suunamise ja abistamisega hakkama saavad. Vohnja kooli laste
vanemad selle poolest väga tublid. Ainult
mõnel juhul on keeruliseks osutunud lapse
õpetamine ja suunamine, kuna tööprotsessis
on teinekord kodudes internetimaht piiratud, see omakorda seab raskesse olukorda
õpilase, kes peab eriolukorras minema kuhugi, kus on parem internetvõimalus. Kokkuvõtvalt võin öelda: me saame hakkama,“
oli Kasemets kindel.
Kadrina Keskkooli õpilasel Kaisa Nele

Fotograafiahuviline Kaisa Nele matemaatika
eksamiks õppimas. Foto: Kaisa Nele Hendla

Hendlal hakkavad ilmnema väsimuse märgid, kuid temal on käidud võrreldes Evaga
tükk maad pikem koolitee. Kaisa Nelel on
käsil 12. klass ning kooli lõpetamine, kuid
segased olukorrad tekitavad palju küsimärke. „Alguses tundus kodune õpe kui kergendus ja pingelangus, et kodus olek võimaldab
keskenduda vaid õppimisele enne eksameid.
Kuid mida aeg edasi, seda raskemaks kodus
õppimine on läinud, sest sisemine motivatsioon langeb. Muidugi teen kõik asjad ära,
kuid mitte enam suurima rõõmuga. Kui 12.
klasse hoiti teadmatuses eksamite ja lõpuaktuse toimumise koha pealt, siis oli eriti raske
ennast õpitööle sundida. Nüüd on vähemalt
teada, et eksamid toimuvad ning on mille
nimel pingutada. Aga tõsi see on, et enam
ei jaksa ennast sundida laua taha istuma ja
õppima hakkama,“ sõnas abiturient Hendla.
Mõlemad õppurid lõpetavad sel aastal
kooli – ühel või teisel viisil. Eva lõpetab
koolitee Vohnjas ning jätkab seda Kadrinas.
Abiturient Kaisa Nele ütleb head aega KadEva koos vennaga koduõppel - loodusõpe- rina Keskkoolile ja unistab edasi liikuda
tus ja kehaline kasvatus! Foto: Jaana Kiipus Balti Filmi- ja Meediakooli. (KK)
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Erakordselt emotsiooniderohke ettevõtmine

Et vältida halvimat, tuletame meelde mõned lihtsad reeglid,
mida tuleks lõket tehes meeles pidada.
Lõket tee mittesüttival pinnal, puhasta lõkkekoha ümbrus
vähemalt 0,5 m raadiuses. Piira kivide või pinnasevalliga.
Alla ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 8 m kaugusel
hoonetest. Üle ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 15
m kaugusel hoonetest ja 20 m metsast. Ära tee tuulise ilmaga
lõket, tuule kiirus peab olema alla 5,4 m/s ehk tegemist võib
olla nõrga tuulega. Ära jäta lõket järelevalveta ja hoia käepärast
ämber veega või tulekustuti. Lase lõkkel täielikult ära põleda
või kustuta veega. (KK)

Foto: Päästeamet

Eraparklate ja -teede ehitusja remonditööde toetused
Eraparklate ehitamise toetuse taotluste ning erateede ehitusja remonditööde toetuste vastuvõtmine toimub 2. aprillist
kuni 3. maini. Parklate ehitamise toetust on õigus taotleda
Kadrina vallas sõiduautode ja nendega võrdsustatud veokite parklate ehitamiseks korteriühistutel. Parklasse rajatavate
parkimiskohtade minimaalne arv on 10 koos invasõiduki parkimiskohaga. Toetuse suurus ühe parkla kohta on 50% tehtavate tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000
eurot.
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 suurus ühe eratee
või teelõigu kohta aastas on 50% teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas.
Mõlema toetuse taotluste menetlemise ja hindamise komisjoni kuuluvad esimees Aarne Laas ning liikmed Lea Uueni,
Ülle Visnapuu, Aivar Aruja ja Meelis Salm.
Selgitused, taotluste vormid ning toetamise kord on leitavad Kadrina valla kodulehelt www.kadrina.ee. (KK)
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Märtsikuu lehes ilmunud vanal fotol oli fragment
Kihlevere mõisast.

Kes oleks osanud arvata, et lasteaiapere, kes pakub rõõmu ja lusti lastele, hakkab seda tegema ka eakatele. Rõõmu jagus kõigile ja tänulikkust veel enamgi. Foto: Kodukant

Aprillikuu alguses said lasteaiaõpetajad,
kellel eriolukorra tõttu on töömaht vähenenud, vallavalitsuselt abipalve helistada
ligi 700-le meie vallas elavale eakale ning
uurida, kuidas nad praegusel keerulisel
ajal oma igapäevatoimetustega hakkama
saavad, kas neil on abilisi või vajavad nad
tuge. Lasteaia Sipsik juhataja Anu Faelmann-Klaus andis teada, et helistamiseks
kulus 18kesi 2-3 päeva.
„Töötajate tagasiside oli väga positiivne
ja emotsionaalne. Nooremal põlvkonnal
oli palju õppida, muu hulgas ka seda, kuidas keerulistes oludes kohaneda ja kõigele
vaatamata rõõmsat meel säilitada. Head
meelt teeb ka perede ja kogukonna ühtsus
ja valmisolek aidata oma lähedasi, naabreid ja tuttavaid,“ sõnas Faelmann-Klaus.
• „Mõnigi härra ja proua oli meeldivalt üllatunud, et vald tema vastu huvi tunneb.
Ainult üks proua teatas, et temal pole
mingit eriolukorda. Küsiti, kas apteegist juba kaitsemaske saab osta ja kuidas
raamatukogust raamatuid saab laenutada. Minu nimekirjas oli ka hooldekodus
elav naabrimemm, kellega oli põhjust
pikemalt jutustada,“ andis õpetaja Eva
Vakulenko tagasisidet.
• „Päris paljud eakad käivad ise poes ja
apteegis, kuid püüavad seda teha kas
hommikupoolikul või siis õhtul hiljem.
Samuti olid nad teadlikud käte pesemisest ja desinfitseerimisest. Mitmeid aitavad ka lapsed. Üks härra ütles, et nemad
käivad ise, sest lapsi ei saa tuppa lasta.
Ollakse ikka harjunud, et kui lapsed tulevad, kutsutakse nad tuppa ja pakutakse süüa, kuidas neid nüüd siis ukse taha
jätad?“ lisas õpetaja Anneli Raudvee.
• „Meie valla eakad on väga teadlikud,
püüavad kinni pidada kehtestatud reeg-
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•
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litest ning muretsevad nende pärast, kes
se, kes helistavad. Aga minu üllatuseks
seda ei tee ja seavad nii ohtu ka teiste
olid kõik väga tänulikud, et neid meeles
elu! Kõik kõned lõppesid tänuavalduson peetud. Samuti oli üllatuseks see, et
meie eakad on väga teadlikud antud
tega, mis andis enesekindlust järgmiseks
olukorrast ja teavad, kuidas käituda.
kõneks. Paljudel olid abiks lähedased,
Nad on väga tegusad, enamik saab ise
kes toidukoti ukse taha jätavad, mõned
hakkama või on olemas head naabrid
olid juba varem toitu koju varunud. Palvõi lapsed, kes aitavad. Ainult üks härju liigutakse värskes õhus, toimetatakse
aias. Aitäh kõigile hea sõna eest!“ tänab
ra viskas nalja ja küsis, kas valimised on
erilise tööpäeva eest eripedagoog Ingrid
tulemas,“ naeris assistent Janne Kübar.
Haavajõe.
• „Elurõõmsad ja head inimesed elavad
„Erakordselt emotsiooniderohke etteKadrina vallas. Mulle jäid hinge eriti
kaks elujõudu täis härrat, kes olid kauvõtmine! Tore oli tõdeda, et kõigil oli
keegi, kes nende eest hoolt kandis. Soe
gelt üle 80. Üks käib ikka ise poes ja pole
tunne jäi terveks päevaks südamesse ja
elul häda midagi, teine muretses, et auto
hea on teada, et heal sõnal on suur jõud!“
ülevaatus on tegemata ja tema maalt
oli õpetaja Ulvi Kübarsepp tänulik.
muidu poodi ei saa, aga mis see politsei
„Vanemad inimesed on säilitanud optitemaga ikka teeb,“ sõnas liikumisõpetaja
Maarit Vaikmaa.
mismi ja rõõmsa meele. Kurtmist kuulda ei olnud, aga kui kurdeti, siis oli ka • „Istusin ja põrnitsesin nimekirja eakamure suur. Üks härra vastas küsimusele,
test, kellele pidin helistama. Kuigi jukas neil on ka muresid, et istuvad kõik
hend, millest rääkida ja mida küsida, oli
vaibal reas ja nutavad. See oli muidugi
olemas, võtsin hoogu ja kogusin julgust.
nali. Mitmed käivad ikka tööl, mitmed
Polnud mul ju eelnevat kogemust. Mis
olid laste juures - üks proua oli isegi Holseal salata – esimese telefoninumbri valandis tütre juures. Jagati lahkelt soove ja
lisin käte värinal.
tänusõnu, mis tegi südame soojaks. See
Vastas lõbus ja reibas naisehääl. Kahtlepäev lisas ka mulle positiivsust ja optisin hetkeks, kas ma tõesti räägin 78-aasmismi, et me saame hakkama ja naaseme
tase prouaga. Kui teatasin, et helistan
peagi normaalsesse ellu,“ sõnas eripedavallavalitsuse palvel, oli proua meeldigoog Maiu Essi.
valt üllatunud. Veel küsiti vastu, et mis
„Vanemad inimesed oskavad tänulikud
eriolukord see on ja öeldi, et pensionäolla ja olid rõõmsad, et nende pärast
rid on iga päev eriolukorras – tööl ei pea
ikka muretsetakse, neist hoolitakse. See
käima, aga raha makstakse. Üks ütles, et
oli väga armas tunne neile ja mulle entema elab metsas nagu Vanajumala seldale. Ja muresid, mida kuulsime, oli mitjataga ja homme võiksin taas helistada.
Küllap aitab neid inimesi elukogemus ja
mesuguseid. Jagatud mure ikka poole
-tarkus, mis kogutud on. Meie valla penväiksem,“ lõpetas õpetaja Maire Paur
tarkuseteraga.
sionärid on terved, hoitud ja positiiv„Alguses veidi pelgasin helistamist, sest
sed,“ võttis õpetaja Kaidi Kivro kokku.
tean ju, kuidas suhtutakse võõrastes(KK)

Monoliitne betoonist rulapark
Õigesti vastanuid oli 18: Toomas Tingas, Peeter
Suurkivi, Neeme Mangulis, Annelii Peikolainen, Ene
Pihel, Aino Sild, Ainu Kirotbek, Peeter Viira, Tiiu
Lausmaa, Tõnis Sakk, Mihkel Eller, Jüri Vološtšenko,
Marje Rüü, Aili Tooming, Urmas Hinno, Harald
Rahupõld, Urve Stern ja Are Kivimäe.
Uus küsimus: Kes on pildil?
Vastused teatada: telefonil
502 3846 või e-postiga
rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on mai kuu
viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi

Rulapargi projekti alustati 2019. aasta sügisel, kui esitati kohaliku tegevusgrupi
MTÜ Areduskoda taotlus Leader meetmesse 2.1 Kogukonna investeeringute
toetus. Projekti kogumaksumus on 69 680
eurot, PRIA-lt saadi positiivne rahastamisotsus 10. veebruaril summale 49 472.80
eurot. Rulapargi eskiisprojekt on tellitud
ettevõttelt Skatepargid OÜ.
Nüüdisaegne park rajatakse Rakvere tee
ja Pargi tänava ristumise alasse niinimetatud õunaaeda Kadrina Keskkooli juures.
Asukoha valikul sai määravaks avaliku
ruumi planeering ning noorte turvalisus.
Betoonist rulapargi rajamise idee juurde
jõuti kohtudes kohalike ekstreemsporti
harrastavate noorte ja Eesti Tänavaspordi
Liidu esindajatega.
Uue ja mitmekülgse pargi rajamisel on
arvestatud erinevate vanusegruppide ja
harrastajate huve. Uus rulapark on monoliitne betoonist ehitis, millel tekib minimaalne müra, mis on tingitud vaid rataste

Praegune kriisiolukord võib planeeritud
vurinast. Kokku on loodavasse rulaparki
mõeldud 12 rajaelementi, mida saavad ehitustegevust küll edasi lükata, kuid eeskasutada nii algajad kui ka tipptasemel märk on selle aasta sügiseks projektitegeharrastajad rula, rulluiskude, tõuke- ja ka vused lõpetada.
trikirattaga.
Maris Aros,
arendusspetsialist

Õunaaias leiab koha uus ja tänapäevane rulapark.
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Pärandihoidja tegutseb ja rõõmustab koos saavutatu üle
2018. aasta detsembris loodud MTÜ Pärandihoidja on saanud jõudsalt realiseerida oma
2019.-2021. aasta arengukava vaid tänu seltsi
liikmete, toetajaliikmete, partnerite ja meie kogukonna koostööle.
Tutvustasime Pärandihoidjat 2019. aasta veebruari Kodukandis. Artiklis nimetatud Leader
koostööprojektile saime hindamiskomisjonilt
tugevad hindepunktid, kuid toetusraha meile
ei jätkunud. Otsustasime kavandatud projekti
alusel koostada kolme aasta arengukava 2021.
aastani ning teostada see peamiselt omavahenditest ja vabatahtliku tööga. Võimaluse korral
kavandame taotleda ka toetusi.
Pärandihoidja juhatuse eestvedamisel oleme
jätkanud 2019. aasta kevadest aktiivselt kahe
vana 19. sajandi esimesel poolest tegutseva kultuuripärandiga abikalmistu – Hulja-Männiku
Kadrina lähedal ja Sipelga Ambla lähedal – korda tegemise ja nende olukorra muutuste dokumenteerimisega kirjaliku sõnalise kroonika pidamise, fotografeerimise ja filmimisega.
27. aprillil 2019 toimus Hulja-Männiku surnuaial meie seni sealne suurim talgupäev 15
osalejaga, 1. mail 2019 Sipelga surnuaial 25 osalejaga. Eelmisel aastal sai tehtud 19 talgupäeva.
Hulja-Männiku surnuaia talgupäevale 27. aprillil tuldi isegi Otepäält ja Elvast. Kadrina ja selle
ümbruse kogukonna liikmete toetav tagasiside,
EELK Katariina koguduse õpetaja Meelis-Lauri
Eriksoni ja valla esindajate toetus on andnud
meie seltsile uut indu Hulja-Männiku surnuaia
täielikuks kordategemiseks ja ehk ka aktiivse
matmise kohana kasutusse võtmiseks tulevikus.
Murrangulise tähtsusega edu Hulja-Männiku surnuaia korda tegemisel oleme saavutanud
tänu koostööle Kadrina valla ettevõtja Alo Laaniste ettevõtte Malberg Arendus OÜ-ga. Surnuaia ilme on juba praeguseks täielikult muutnud:
kogu suur lehtpuuvõsa on maha võetud nii surnuaialt kui vahetust ümbrusest. Maikuu lõpuks
loodame selle projekti lõpuni viimist praeguseks puntidesse ladustatud võsa eemaldami-

Pärandihoidja liige Rein Kuusik koos lapselaste Vaade Hulja-Männiku surnuaias maha võetud ja ära vedamiseks ladustatud võsale.
Joosepi ja Karliga pärast peretalgupäeva Hulja- Foto: MTÜ Pärandihoidja
Männiku surnuaial 33 suurde kotti sorteeritud prükepaar Dellingshausenid (maetud sinna 1839. Kadrina Katariina kogudusega juba Kadrina
giga. Foto: MTÜ Pärandihoidja

sega. Juhatuse nimel suur tänu Alo Laanistele
koostöö eest.
Saime tõestust sellele, et ületamatuid raskusi
ei ole, kui leidub toetavaid partnereid. Jätkates
talgupäevadega, loodame kogu Hulja-Männiku
surnuaia korrastada hiljemalt 2021. aastaks.
Palju suuremal vanal surnuaial Sipelgal Ambla lähistel on samuti saavutatud märkimisväärseid edusamme. Seal loodame koostööle kaasata ka Tapa sõjaväeosa sõdurid ohtlike puude
langetamise õppepäeva kaudu, mille kavandamise on katkestanud eriolukord.
Kutsume kadrinlasi külastama ka Sipelga
surnuaeda kui väga omanäolist suure hulga
kultuuripärandi objektidega rahulat, kus puhkavad ka surnuaia jaoks maa kinkinud mõisni-

aastal). Sama mõisnike suguvõsa kinkis maa ka
Hulja-Männiku surnuaia rajamiseks 19. sajandi
esimesel poolel.
Teine tegevussuund, pärandikoolitused, on
suunatud meie kohalikele kogukondadele Kadrina ja Ambla kihelkonna vanal territooriumil.
Koostöös Riigiarhiivi Tartu arhiivi arhiivipedagoogidega alustasime jaanuaris 2020 esimese
koolituse „Suguvõsa uurimine arhiivimaterjalidest“ kavandamist. Kuni eriolukorra lõppemiseni on koolituse kavandamine katkestatud.
Selle tasuta koolituse uus koht on EELK Ambla
Maarja koguduse pastoraadi koosolekuruum.
Veebruaris Kodukandis avaldatud koolituse
kuulutusele reageerinud kümmekonna inimesega võtame uue aja selgudes ühendust. Järgmise koolituse loodame läbi viia koostöös EELK

Kuidas politseitöö tegelikult käib?
Pärast eriolukorda ootab Eesti Politseimuuseum
lustima! Rakveres asuv Politseimuuseum on kogupere teemapark, mis haarab igas eas külastajaid omandama teadmisi politseitööst põnevate
kogemuste ja kaasahaaravate tegevuste abil.
SA Virumaa Muuseumid koosseisu kuuluvas
Eesti Politseimuuseumis ei tule väljapanekuid
imetleda ja tohutuid tekste lugeda. Siin saab
ise omal käel ja nahal järele proovida, kuidas
politseitöö valdkonnad päris elus välja näevad.
Kokku on 10 näitusetuba ja lastemuuseum, kus
põnnid saavad pehmete mänguautodega õppida tundma liiklusmärke ja ohutu liiklemise põhimõtteid.
Peamajas saab testida päris autos oma pidurdusreaktsiooni, sõita kaldteel, proovida väsimusprille, korraldada päris märul, katsetada fotorobotit, selga proovida politseiriideid ja oma
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kehal tunda eriüksuslase varustuse raskust,
kavaldada üle valvesüsteemi ronides laserkiirte
vahel, võtta sõrmejälgi ja palju muud.
Kohtueelse uurimise laboris on võimalus
kehastuda CSI tüüpi kriminalistiks, lahates südant, silma, võtta erinevaid proove ja tuvastada mõrvarelv. Eriüksuse majas saab kehastuda
eriüksuslaseks ning loetud minutite jooksul
“pahalasi” kahjutuks teha. Samuti saab proovida täpsuslaskmist liikuvast politseiautost ning
poseerida päris patrullmootorrattal.
„Meie muuseumis saab külastaja üheaegselt
osaleda reaalsetes politseitöö tegevustes ning
samal ajal avardada silmaringi köitvate faktidega,“ sõnas Eesti Politseimuuseumi direktor
Andrus Eesmaa. „Grupid saavad näiteks mõõta
tänaval autode kiirust, lahendada mõrvamüsteeriumit, võistelda meeskondlikult politsei-

Ristsõna Kadrinast vol 2
Kuna seoses valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga on kuni 1. maini keelatud kultuuri- ja
spordisündmused, siis koduste kükkide ja käte kõverdamise kõrvale on siin veel üks ristsõna.
Et meel oleks rõõmus ja pea lahti! Head lahendamist!
Eelmise ristsõna vastus oli: Kesta kaua, Kadrina! Tänan teid saadetud lahenduste ja piltide
eest – kadrinlased on usinad ristsõnade tegijad!

1. Kunagi Kadrina keskuses asunud poe nimi.
2. Kadrina vallakodanik, kes on televaatajatele tuntud ka kui Mikk Kotkas eesnimi.
3. Kadrina vallakodanik, kes on televaatajatele tuntud ka kui Mikk Kotkase perekonnanimi.
4. Kadrina valla suurima elanikuarvuga küla.
5. Ühendab Kadrina rahvamaja, huvikeskust ning Läsna rahvamaja.
6. Valla ametlik Facebooki lehekülg: Kadrina …
7. Puhkekeskus Kadrina vallas.
8. Haridus on …
9. Kadrinast pärit räppar, kes laulab ka Räpina Aianduskoolist.
10. Koor, mis osales 2008. aastal ETV saates „Laululahing“.
11. Fond, mis toetab noori atleete: Kadrina … Fond.
12. Mägi Neerutis.
13. Tänav, kus asub uus tervisekeskus.
14. Üks Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme õppesuundadest.

töös, läbida eriüksuse rada,“ sõnas Eesmaa.
Lisaks majale on muuseumil tegevusterohke
sisehoov, kus võib pöörlevas autos tunda seda,
mida liiklusõnnetuses üle katuse veerejad tunnevad, vaadata ja katsuda on mitmesugused
autod ja bussid. Ei puudu ka laste politseijaoskond, liikluslinnak ja politseikopter.
Uusimaks eksponaadiks on patrullbussist
poole suurema arestikambriga konvoeerimisbuss. Uut ja põnevat jagub ohtralt ka neile, kes
on juba varem politseimuuseumis käinud. Uued
atraktsioonid on piisav põhjus uuesti tulla.
Täpsem info muuseumi kodulehel:
www.politseimuuseum.ee

Politseimuuseumis juba naljalt igav ei hakka!
Foto: Kätri Kaik

pastoraadis hiljemalt 2021. kevadel, teemaks
vanade surnuaia kultuuripärandi elementide
renoveerimine. Anname sellest kindlasti teada
ka Kodukandis.
Teatame rõõmuga, et ühineme õpetaja Meelis-Lauri Eriksoni ettepanekuga korraldada selle
aasta Hulja-Männiku surnuaiapüha teenistuse
järel 20. augustil kõigile koostööpartneritele ja
kogukonna seotud liikmetele tänupiknik eheda
kohaliku suvise toidu ja jookidega. Meie seltsi
juhatuse nimel kutsun praeguse vaikse koduse
elukorralduse ajal leidma aega külastada meie
vanu kalmistuid ja osaleda talgutel. Koos suudame pärandit hoida!
Sirje Kuusik,
MTÜ Pärandihoidja
juhatuse esimees
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Teade suvekodude ja
elamute omanikele

Kui oled seoses eriolukorraga suundunud elama maakoju või suvilasse, siis ole hea ja sõlmi sellele aadressile ka jäätmeveo leping,
et kõik Sinu jäätmed jõuaksid käitlemiseks selleks ettenähtud kohta. Jäätmeveo lepinguid saate mugavalt sõlmida veebis, minnes
selleks Kadrina vallas olmejäätmevedaja Ragn-Sells AS veebilehele (Ragn Sells www.ragnsells.ee).
Ole hea ja ära viska jäätmeid lõkkesse, sest see teeb halba sinu ja
ka sinu pere tervisele! Rohkem infot, kuidas koroonaviirus mõjutab jäätmevedu, on leitav Ragn Sellsi kodulehel.

Detailplaneeringud
Kadrina Vallavalitsuse 3.09.2019 korraldusega nr 189 kehtestati
Hulja alevikus Kooli tn 6 kinnistu detailplaneering. Planeeritava
ala suurus on 1710 m2.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, hoonete ehitusõiguse, tehnovõrkude asukoha, haljastuse ja heakorrastuse
planeerimine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringuga jagati Kooli tn 6 katastriüksus kaheks
krundiks. Mõlema krundi sihtotstarbeks määrati elamumaa.
Kadrina Vallavolikogu 26.02.2020 otsusega nr 121 kehtestati
Kadrina alevikus Tammepargi korterelamute detailplaneering.
Tammepargi kinnistu pindala on 6,41 ha, planeeringuala hõlmab
kinnistust 1,64 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, hoonete ehitusõiguse, tehnovõrkude asukoha, haljastuse ja heakorrastuse
planeerimine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringuga tekkis Tammepargi planeeritavale alale
3 korterelamu krunti. Kruntide sihtotstarbeks määrati elamumaa.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine ei ole vajalik,
kuna tegemist on Kadrina valla üldplaneeringu kohaselt korterelamute alaga ja olulist keskkonnamõju ei ole.

Kodukant

aprill 2020

Palju õnne!
Aprilli
juubilarid

Seoses eriolukorraga hakkab
Kadrina Keskkool 2020/2021. õppeaastal
1. klassis õppima asuvate laste dokumente vastu
võtma alates 4. maist.
Kooli kantseleisse esitada lapse sünnitunnistus või
sünnitõend, vanema isikut tõendav dokument,
lapse tervisekaart, koolivalmiduskaart ja
dokumendi pilt (3x4 cm).
Info 322 5640 kantselei, 322 5643 õppealajuhataja.

Korstnapühkija 5560

4046

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee

Suurpuhastus, kodukoristus ja akende pesu.
56162388 või ouodal@hotmail.com
Puurkaevumeistrid OÜ:
puurkaevud, veesüsteemid, biopuhastid,
septikud, mahutid,
info@puurkaevumeistrid.ee, 502 1279, 526 9604
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Märtsis registreeritud
lapsed
LIISA KALME
EMMA LOTTA LINDAM
OLENA YAROSHENKO
ALIA AKDAVLETOVA
KREET ROOTS
1. aprilli seisuga on Kadrina valla
elanike arv 4822.
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

Minu Kadrina

Annika Uudelepp
OECD vanemnõunik, töökoht Pariisis

Mälestame
ENDEL NUPP
2.10.1928 - 07.03.2020
JAANUS SARAPIK
15.02.1971 - 10.03.2020
MARE VAINOKIVI
30.03.1945 - 20.03.2020
ELMAR UKE
24.03.1953 - 02.04.2020
MALLE KARU
28.05.1937 - 03.04.2020
Toimetaja: Lisete Laisaar		
tel: 322 5631, 5900 8823		
Küljendus: Kalurileht OÜ						

Mis seob Teid Kadrinaga?
Meie perel on Kadrina vallas suvekodu juba üle
kolmekümne aasta. See side meie koduse metsalagendikuga on sedavõrd tugev, et tahame siia alati tulla ja
kahju on jälle ära minna.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub
veel arenguruumi?
Meie suvekodu Kadrina vallas imelise hinge ja inimestega Läsna-Loobu külas ongi meie pere jaoks parim
paik maailmas. Kadrina on mõnus kodune alevik ja usun, et kui seda head kodust ja sooja
tunnet õnnestub hoida, ongi kõik hästi.

Foto: Egert Kamenik

Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Senini ehk liiga oma pere keskselt, olles siia juured ajanud ja aidanud kaasa sellele, et elu maal kestaks. Aga kui saan kuidagi
rohkem kaasa aidata, teen seda hea meelega.

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

