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Tervisekeskuse arengust
Kadrina Tervisekeskuses on ehitustööd kulgenud
vaikselt ja rahulikult, kuid igas töölõigus oli märgata edasiminekut.
Lõpule on jõutud välisseintele fassaadiplaatide
aluse karkassi rajamisega ja esimesed plaadid on
paigaldatud. Välitöödest on lõpetatud välisvalgustuse rajamine, kõnniteede ehitus on pooleli.
Sisetöödest on ventilatsioonitorude paigaldamine lõpetatud ja ventilatsiooniagregaadid oma
kohale asetatud. Jahutusseadmed on katusel oma
koha leidnud ja torustik on valmis. Sisemistest jahutitest on osa veel karpides, aga paljud juba kabinettide seintel. Alanud on elektrivalgustite paigaldamine. Keskkütteradiaatorite paigaldamisega on
jõutud lõpusirgele ning ripplagede karkassid on
ka paigaldatud.
Töökoosolekul anti aru, kuidas on lahendatud
eelmistel koosolekutel üles kerkinud probleemid.
Enamik aktuaalseid küsimusi on leidnud lahenduse, lisaks kooskõlastati vee- ja parapetiplekkide
värvitoonid ning lepiti kokku PVC-katete kvaliteedinõuded ja värvus. Otsustati, et ehitusjärelevalve kaasab elektritööde pädevusega spetsialisti.
Koosolekul viibinud Kadrina perearstid väljendasid rahulolu tööde senise käigu üle ja olid ootusärevad.
Aarne Laas
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Kadrina valla ajaleht

Hariduskonverents vaatab tulevikku
25. jaanuaril korraldame Kadrina rahvamajas hariduskonverentsi, millega avame kogukonnas diskussiooni kõigile,
kes tahavad kaasa rääkida hariduse tuleviku üle. Igaüks on
oodatud!
Kadrina Keskkoolil on väga
hea maine, lapsevanemad valdavalt usaldavad kooli ja hindavad häid õpetajaid. Kadrina
Keskkool on õpitulemuste poolest Lääne-Virumaal pidevalt
esimeste hulgas. Oleme uhked
inseneriõppe
baasteadmiste õpetamise üle, milles kool
omab rohkem kui 10 aastast
kogemust. Samas on kooli füüsiline keskkond meie nõrgim
külg. Hoone vajab põhjalikku
uuendust ja ümberkujundamist tänapäeva vajadustele
vastavaks. Muutumas on ka
hariduse sisulised väljakutsed – eesmärgid, õpikäsitus ja
meetodid. Peame ajaga kaasas
käima, pikalt ette mõtlema ja
häid otsuseid tegema. Arvestada tuleb väliskeskkonda,
demograafilist olukorda ja
trende, mis mõjutavad nii õpetajate järelkasvu kui ka õpilaste
vajadusi ja võimalusi valikute
tegemisel.
Haridusreformi käigus on
Eestis toimunud põhjalikud
kooliuuendused, mis on loonud või loomas suurele hulgale õpilastest võimaluse õppida
nüüdisaegses õpikeskkonnas
ja erinevates vormides. Aastaks 2023 on Eestis 24 riigigümnaasiumit ja Euroopa Liidu
struktuurfondide toel terviklikult renoveeritud või ehitatud
34 põhikooli. Lääne-Virumaal
pole seni veel ühtegi terviklahendusega tänapäevast kooli.
Kas me tahaksime olla esimeste hulgas?
Aastal 2022 avab uksed Rakvere riigigümnaasium Lääne-Virumaa õppuritele. Riigi-

gümnaasiumis õpivad ainult
gümnaasiumiastme õpilased
ja õppekorraldus on suunatud
maksimaalselt iga õpilase individuaalse arengu toetamisele
eesmärgiga, et õpilased leiavad
endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna, millega

siduda oma edaspidised haridusvalikud ja karjäärivõimalused. Rõhk on kvaliteetsel
õppenõustamisel, mis aitab
kaasa õnnestunud õppimisele.
Hariduskonverentsil otsime lahendusi, kuidas Kadrina Keskkool saab konkureerida riigi-

gümnaasiumiga, mis on meie
kooli tugevused ja arendamist
vajavad küljed.
Vallavalitsus on alustanud
koostöös Eesti Arhitektide Liiduga lähteülesande koostamist
koolimaja
renoveerimiseks
terviklikuks
nüüdisaegseks
õpikeskkonnaks. Mõttetalgute käigus on selgunud soovid,
millises koolis tahavad õpilased õppida ja õpetajad töötada. Kooli täielik renoveerimine
koos sporditaristu ja staadioniga maksab hinnanguliselt
9-10 miljonit eurot. Edasi liikumiseks tuleb meil eelkõige
kokku leppida, millist kooli
me kogukonnana tahame nii
sisus kui vormis. Sama tähtis
on hinnata reaalseid võimalusi
ning vaadata üle ka valla tulud
ja kulud, unustamata muid kohaliku omavalitsuse kohustusi
ja kodanike ootusi valla arenguks.
Kas meil on oma tahtmisteks raha ja tarkust ja rahvast?
Lahendused, kuidas soovitud
eesmärgini jõuda, tuleb meil
koos leida. Selleks ootame kõiki kaasa mõtlema ja rääkima –
alustuseks konverentsil.
Kairit Pihlak,
Kadrina vallavanem

Laupäeval, 25. jaanuaril kell 11-15.55
Kadrina rahvamajas HARIDUSKONVERENTS
Oodatud on õppurid, lapsevanemad, õpetajad, vallavolinikud, kõik
vallakodanikud ja huvilised kaugemaltki. Otseülekanne vallaveebis
•
•
•
•

Ettekanded kodu- ja naabervaldadelt, keskkooli juhtkonnalt, teistelt
koolidelt lähedalt ja kaugelt, haridusministeeriumilt, vallavolinikelt.
Paneeldiskussioon
Küsimused
Vaba mikrofon
Teiste Hulgas jagavad mõtteid Arvo Pani, Juhan Viise, Ain Suurkaev,
Hegi Soosaar, Liina Suurkivi, Karl Lindam, Mati Tiiter, Kairit Pihlak,
külalised Viljandi Gümnaasiumist ja Jõgeva Põhikoolist ning Haljala ja
Alutaguse vallast.
Päeva modereerib Rein Sikk.

Edasi aastasse 2020
Tänavuse Kadrina valla kalendri päisepildi autoriks on Läsna külas elav
vabakutseline illustraator, graafik ja
maalikunstnik Jüri Mildeberg.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse
koduleht kirjutab Jüri Mildebergist
järgmist: „Tema loomingu puhul räägitakse soojusest ja muhedast humoorikusest, sõbralikkusest ja saladustest.
Samas on ta stiil võimas ja kõnekas,
ta on kunstis loonud oma müütilise
maailma, kus valitseb piiritu fantaasia.“
Kõik eespool mainitud vastab tõele
ka Kadrina valla 2020. aasta kalendri
pilti vaadates. Pilt pakatab müstilisusest ja piiritust fantaasiast. Kuid mida
see pilt autori arvates tähendab?

„Et kõik ausalt ära rääkida, nii nagu
on, pean alustama sellest, et kujutav kunstnik tegutseb metafooride
ja mõistujutu maailmas. Nõnda ka
mina. Ehk – joonistasin ühe lennuka
masin-looma viie jalaga. Aga viie jalaga seepärast, et viis on ikka uhkem
kui neli! Ja omapärasem! Selles on
enam jõudu ja edasiminekut! Võiks
vist isegi öelda, viis on uus neli! Siis
joonistasin tema pea-illuminaatoritest paistma vallavanema ja volikogu
esimehe. Ja natuke allapoole ka vallasekretäri. Ärge unustage, et tegemist
on kujundiga, seega pole vaja otsida
otsest sarnasust! Enamgi, näiteks vallavanem võiks öelda selle pildi kohta,
et tema kunagi nii nõmedat soengut

ei kannaks, ja vallasekretär, et ega ta
mingi topis ole! Ja siis see kere sees
istuv läbilõige vallaelanikest – ei ole
vaja arvata, et Kadrina vallas elavad
erukaptenid, polkovniku lesed ja kitskoerad koos siniste silmaalustega lastega! See kõik on kunstiline üldistus ja
metafoor. Mis muidugi ei tähenda, et
vallas kitsi ja koeri sugugi ei ela, elab
küll, näiteks Läsna külaski on täiesti
arvestatav kitsede, koerte ja isegi lammaste asurkond!“ võttis autor oma
kujutluse kokku.
„Jah, paluks seda kalendripilti võtta
kunstniku fantaasia ja nägemusena,“
sõnas Mildeberg. (KK)

Kodukant

2

Tahad esindada valda
talimängudel?
Anna endast teada!

Sel aastal toimuvad juba 36.
Eesti omavalitsuste talimängud. 29. veebruarist 1. märtsini
saadakse kokku Kundas, Aseris ja Rakveres. Parimad selgitatakse välja järgmistel aladel:
murdmaa- ja mäesuusatamine
(mäesuusk ja lumelaud), meeste ja naiste korvpall, lauatennis,
Foto: EMSL
male, kabe, ujumine ja juhtide
võistlus.
Kui sa tunned soovi ja tahet esindada Kadrina valda
eespool mainitud aladel, siis anna sellest julgelt märku
hiljemalt 10. veebruariks telefonil 524 0590 või meili teel
robert.salep@kadrina.ee. (KK)

Kadrinas sünnib imesid
Uue aasta alguses on paslik meenutada möödunud aasta
eredaid sündmusi. Jõulukuu järel hõiskasid kõik suured ja
väiksed Kadrina valla elanikud kohtumisest rallisõitja Ott
Tänakuga. Lasteaialapsed olid juhuslikust kohtumisest
täitsa pöördes - heas mõttes muidugi!

jaanuar 2020

Jõuluhommik hooldekodus tõi hinge soojust ja rahu
18. detsembril sain vastuse,
miks Vohnjas on kooli vaja ja
tahan seda ka teiega jagada.
Need õpetajad, kes meie
vallarahva lapsi väikeses külakoolis-lasteaias kasvatavad ja
õpetavad, on leidnud igal aastal aega ja tahtmist külastada
ka Kadrina hooldekodu Undla
mõisas. Nad on teinud seda
oma vabast tahtest ning on panustanud oma aega, et rõõmustada veidi unustusse jäänud
meie kogukonna vanureid, kes
on pidanud loobuma oma kodust. Lapsed ja lapselapsed on
kolinud pealinna või välismaale, sest lähikonnas ei ole piisavalt võimalusi saada õpitud

jõulurahu kõigile südamesse
poeks ning jõulusoojus kogu
maja täidaks,“ sõnas lasteaed-algkooli direktor Õnne Kiviperk.
Lisaks Vohnja lastele jõudis
pühade ajal hooldekodusse
kohalik kirikhärra Meelis Erikson koos proua Külliga. Ka
jõuluvana ja päkapikud leidsid
aega külastada väärikalt vananevaid eakaid inimesi.

erialal tööd. Vanad talukohad
on saanud uue elu suvekodudena, kuid talvel on küladesse ligipääs raskendatud ja iga
vananev inimene ei suuda ise
oma igapäevaste lihtsate toimetustega üksi hakkama saada.
Tänu Vohnja Lasteaed-Algkooli õpetajate ja laste valmistatud kingitusetele ning
väikesele kontserdile oli 18.
detsember kõigi hooldekodus
viibivate hoolealuste jaoks tore
ja rõõmus päev. „Õpilased valmistasid kõikidele hooldekodu
elanikele keraamilised jõulukuused, millel olid kirjas head
soovid. Lisaks lugesid õpilased
luuletusi ja esitasid laule, et

Pearu Nukk
Õpetajad Õnne ja Tiina ning
õpilased Emma, Eva, Rita Enola,
Sandra, Kadri ja Roosi Erleen.
Foto autor: Pearu Nukk

Kiidetud kohaliku spordielu edendaja
Tõnu Rummo. Ta on panustanud viimastel aastatel suuresti Kadrina valla terviseraja arendamisse. T. Rummo on sel aastal
ära märgitud ka viie tublima Kadrina valla
aasta tegija seas. (KK)

Eestimaa Spordiliit Jõud jagas 2019. aasta
tegija tiitleid. Spordiliit Jõud andis esimest
korda aunimetuse „Aasta tegija“ välja
2003. aastal. Tiitleid jagatakse neljas kategoorias: aasta tegija, aasta noortreener,
aasta tegija kohaliku spordielu edendajana ja aasta piirkondlik spordisündmus.
Kõikides kategooriates, peale aasta tegija,
valitakse igast maakonnast välja üks, kes
tunnustust väärib.
Hea meel on tõdeda, et aasta tegija kohaliku spordielu edendaja kategoorias võitis
2019. aastal Lääne-Virumaalt kadrinlane

„See, kuidas Rummo on vedanud terviseraja
ehitust, on suurepärane ja imetlusväärne,“
seisis tema valla aasta tegija kokkuvõttes.
Foto: Kodukant

Tõsta abil kõrgustesse
„Pärast öist tormi, otsustasid Mesimummud minna vaatama Kadrina jõulukuuske. Jõudsime kooli staadionile ja
nägime uhket helikopterit – otse taevast! Mõtlesime, et see
on Jõuluvana, kes Lapimaalt Kadrinasse külla on sõitnud.
Äkki avanes koolimaja uks. Helikopteri poole sammus
mitmekordne Eesti meister autorallis ja 2019. aasta maailmameister Ott Tänak. Tegime ühispildi ja iga soovija sai
käele autogrammi. Oli see vast üllatus ja jõuluime! Sünnipäevalaps Tristanit õnnitles maailmameister isiklikult kättpidi! Sel aastal Mesimummu lapsed käsi enam ei pese.“
2019. aasta on lõppenud ning käsi peab pesema, et haigeks ei jääks! Küll aga mälestused võimsast kohtumisest
ei unune kunagi! (KK)

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Eelmise aasta viimases lehes
ilmunud pildil oli Kadrina
“eluaegne” pritsumees Lembit
Liiv.
Õigesti vastanuid oli 5: Jaan
Rummi, Kaidy Aljama, Annelii
Peikolainen, Jüri Vološtšenko ja
Urmas Hinno.
Uue aasta esimene küsimus:
Mis on pildil?

Tõsta OÜ (www.tõsta.ee) on 2018. aasta suvel alustanud kõrgustest töötamise
seadmeid rentiv ettevõte. Tõsta OÜ meeskonnas on 17 töötajat, kellest kaks liiget,
Tõsta vedurid Remo Jõeorg ja Ester Kalvik, on just need, tänu kellele Mõndavere
külast alguse saanud tõsteseadmetele spetsialiseerunud ettevõte loodi.
Tõsta OÜ – mis see on?
Tõsta OÜ sai alguse poolteist aastat tagasi, mil asusime oma kodus Mõndavere
külas iseseisvalt antud valdkonda uurima. Esimesed kõned tegime sõpradele ja
tuttavatele, kes ehitussektoris kogemusi
omasid. Põhiline töö toimub praegu küll
Harjumaal Sakus, kuid oleme oma masinatega esindatud üle Eesti - nii Rakveres,
Viljandis, Põltsamaal, Hiiumaal, Jõhvis,
Kohtla-Järvel kui ka Pärnus. Mõndavere
metsade vahelt sõidame erinevatesse Eestimaa paikadesse ning toimetame telefoni
ja interneti teel teinekord ka hilistel õhtutundidel, mistõttu asub Tõsta peakontor
Mõndavere külas.
Turule tuleku peamine eesmärk oli muuta tõstukite ja tõsteseadmete renditeenus
professionaalsemaks ja kliendisõbralikumaks. Konkurents on küll tihe, ent teadaolevalt oleme ainus tõsteseadmetele fokusseeritud ettevõte Eestis.
Milliseid masinaid leiab teie tootevalikust?
Oleme tegutsenud poolteist aastat. Meie
masinapargis on üle 200 tõstuki: aku- ja
diiselkäärtõstukid, poomtõstukid, järelveetavad poomtõstukid ning teleskoop-

tõstukid ehk rahvakeeli upitajad. Samuti
rendime alumiiniumtorne-tellinguid. Meie
esimesed nädalad ja kuud möödusid tellingute püstitamisega ning juba teise kuu
alguses, pärast ettevõtte registreerimist,
püstitasime läbi 6 korruse avatud ventilatsioonišahti 23-meetrise tellingtorni ühte
Tallinna vanalinna hoonesse, kuhu keegi
teine ei olnud nõus minema - ilmselt liiga
tülikas, spetsiifiline ja aeganõudev. Tõsta
tuli ja tegi ning sealt hakkas sõna levima.
Meil on ka väga erilisi masinaid, näiteks
poomtõstukid, millel on kummilindid, et
lumelörtsi, mudasse või liiva sisse mitte
kinni jääda. Praegu on meie kõige kõrgem
masin 43-meetrine poomtõstuk, kuid vajaduse korral saame tuua ka kõrgemaid.
Mis on kõrgustes töötamise juures kõige
olulisem?
Väga oluline on ohutus. Seepärast kasutame Euroopas kogenuima ja hinnaklassilt
Tõsta OÜ vedurid Ester Kalvik, Remo Jõeorg
kõige kallima tootja Genie masinaid, sest
ja Erik Poll. Foto: Erakogu
neid tootes mõeldakse eelkõige kliendi
mugavusele ja ohutusele. Ka tellingutel tea. Tänavu keskendume ülestöötatud süstöötamise juures on oluline ohutus, sest teemide kinnitamisele ja parendamisele.
oleme väga palju näinud suvaliselt kokku
pandud torne.
Ka Kadrinas ringi käies hoiavad Remo
ja Ester alati silmad lahti, et vajaduse korMillised on Tõsta tulevikuplaanid?
ral saaksid nad siinsetelgi objektidel oma
Meie eesmärk on olla kliendisõbralikum seadmeid pakkuda. „Kvaliteetseid tooteid
nii suhtumise kui tegutsemise poolest ka konkurentsivõimelise hinnaga tahab meist
tulevikus. Tõsta tõesti hoolib!
igaüks! Hea meel, kui Kadrina inimesed
Saabunud aasta tuleb äärmiselt huvitav, saavad Tõsta tegemistest rohkem teada
kuna nüüdseks oleme paljude ettevõtete ning saame neile kõrgustes töötamisel
kõrvu jõudnud. Kindlasti on veel tuhan- abiks olla,“ sõnasid Tõsta eestvedajad.
deid ettevõtteid ja ka eraisikuid, kellele (KK)
saaksime abiks olla, aga kes meid veel ei

Teatriring alustab

Vastused teatada: telefonil 502 3846 või e-postiga
rystom@hot.ee, kirjalikult Koidu 21, Kadrina. Viimane
päev on veebruarikuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi

Juba 16. jaanuaril alustas Kadrina Huvikeskuse saalis teatriring vabakutselise
näitleja Marin Mägi-Eferti juhendamisel.
Teatriringi on oodatud lapsed ja noored
vanuses 7-18, ringis osalemine tasuta.
Teatriringi eesmärk on arendada lapses ja noorukis fantaasiat, koostööoskust,
vaba ja julget eneseväljendust ning keskendumisvõimet. Teatriringi sihiks ei ole

valmis meisterdada etendusi ja neid siis
nö maha mängida, kuid kui osalejatega
tekib ühishingamine ja soov oma ideid ka
avalikkusele esitleda, siis loomulikult toetatakse neid sel teel.
Julge eneseväljendus ja lugude jutustamine on väga vajalik oskus tänapäeva
maailmas ning seda selles ringis ka harjutada saab.

Ringi juhendab pikaajalise näitleja
kogemusega Marin Mägi-Efert, kes on
viimastel aastatel sarnaseid teatri- ja loov
mänguringe edukalt läbi viinud ka Tartu
Waldorfgümnaasiumis ning Polygoni
Teatrikoolis.
Registreerimine ja lisainfo
hetkimeline@gmail.com
(nimi+klass) või telefonil 521 4631.

Kodukant

jaanuar 2020

3

Lauluisa sünniaastapäev viis inimesed matkama
Tere, Kadrina kihelkonna rahvas. Head uut aastat! Headel
tingimustel saavad teoks head
mõtted, mida hea sõnaga meenutada.
Teisel jõulupühal, 26. detsembril sai taas teoks järjekordne Kreutzwaldi rahvamatk,
mille käigus külastati lauluisa
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi sünnikodu tema 216. sünniaastapäeval Ristimetsa külas
Kadrina kihelkonnas. Matk leidis märkimist ka väikese nupukesena Virumaa Teatajas.
Kõige vanem matkaline oli
83-aastane Roine Pekkolainen,

kolme põlvega: Anne, Jaan,
Mario ja Robin Mäeots, kes oli
kindlasti noorim osaleja tänavusel rahvamatkal.
Pärast matka sai tänu Kadrina Kunstikooli õpetajatele ja
õpilastele teoks kontsert Kadrina rahvamajas. Kontserdi õnnestumisele andsid oma tähelepanuväärse panuse ka härra
Margus Laugesaar koos Kadrina Kapelliga. Lisaks ei saa märkimata jätta härra Raido Parve
ja meie kultuurijuhi Ahto-LemLauluisa sünniaastapäeva tähistati matkaga. Foto: Erakogu
kes tegi matka Kadrina-Jõepe- ots oli otsustanud sama mars- bit Lehtmetsa osa huvitava
re-Kadrina marsruudil kaasa ruudi läbida matkates. Nende kontserdi õnnestumisel.
Pearu Nukk
jalgrattaga. Ka perekond Mäe- tubli pere oli esindatud lausa

Seenioride liikumisring alustas

Esmaspäeval, 6. jaanuaril kogunes kena hulk tublisid liikumishuvilisi seenioreid Kadrina
spordikeskuse ette, et minna
üheskoos kergliiklusteele. Esimeseks korraks oli kergliiklusteel kõndimine väga hea
võimalus, ei pidanud kõndima
punktist A punkti B, vaid vajaduse korral sai soovitud kohas
ümber pöörata ja tagasi kõndima hakata.
Esimesed
tagasijõudnud
olid Ene Kaldamaa, Silvi
Ugaste, Melaine Liiv ja Milvi
Ploom. „Valge lumi, ilus ilm,
jalutuskäik annab kohe jõudu
juurde,“ sõnas Ugaste. „Väga
mõnus on ja kollektiiviga koos
käimine on hoopis midagi

Punapõsksed liikujad Milvi Ploom, Ene Kaldamaa, Silvi Ugaste ja
Melaine Liiv. Foto: Kodukant

muud,“ nentis Liiv.
Esimesel kohtumisel oli seenioreid 11, mis on alguse kohta
suurepärane saavutus. „Ma arvan, et meiega liitub aja jooksul veel inimesi. Nägime tee
peal liikujaid, kellel käskisime
järgmine kord meiega kampa
lüüa,“ naeris Liiv. „Robert lubas meiega veel igasuguseid
vigureid teha, näiteks basseini
või jõusaali viia,“ teatas Kaldamaa.
„Jah, lepime iga korra lõpus
kokku, millega järgmisel nädalal tegeleme. Praegu käime
kõndimas, aga igasuguseid
mõtteid juba on,“ sõnas asja
eestvedaja Robert Salep. (KK)

Põhjanaabrid said osa Kadrina Keskkooli IT- ja nutifestivalist
21.-23. novembrini külastas
Kadrinat sõprusvald Janakkala
Soomest. Gruppi kuulusid haridusjuht, koolidirektor, noorsootöötaja, õpetajad ja kooli õpilased. Reisi eesmärk oli saada
uusi kogemusi robootika vallas
ja arutada koostöövõimalusi.
Külastati ka Sipsiku lasteaeda ja
vahetati kontakte, et planeerida
koos ühiseid robootikalaagreid
eelkoolilastele.
Soomlased said osa ka CADrina võistlusüritusest ja finaalshow’st. Nähtu tekitas põhjanaabrites palju positiivseid
emotsioone ja eelkõige imestati
selle üle, kuidas on saadud

keskkooli poisid lavale esinema.
Õpilased Turenki põhikoolist
osalesid Kadrina noorte eestvedamisel erinevates töötubades.
Järgnevalt väljavõte noorte
endi Kadrina reisi muljetest.
Mis meeldis reisi juures kõige rohkem?
Vilja: Kõige lahedam oli robootikavõistluse finaal.
Nea: Reisi juures meeldis kõige rohkem erinevates töötubades käimine, robootikavõistlus
ja eriti vinged olid õpilaste esinemised.
Jenna: Õpilased, kool, robootikavõistlus.
Missuguseid erinevusi mär-

kasid Kadrina keskkoolis võrreldes Soome kooliga?
Vilja: Kindlasti kooli suurus ja
õpilaste arv.
Nea: Kool on tõeliselt suur
ja samas väga mitmekülgne.
Kooli seinad on maalitud erinevat värvi, mis minu meelest on
väga värskendav ja ilus. Vanad
laudpõrandad nagisesid ja see
oli omamoodi tore. Seal oli kodune tunne ja oleks tore õppida
samasuguses koolis.
Jenna: Suur, vabam, kodusem, erinev toit.
Mida sooviksid, et Soomes
tehtaks samamoodi?
Vilja: Mulle meeldiks kui

Soomes oleks sarnaseid üritusi,
ruume ja samasugune kodune
õhkkond.
Nea: Oleks tore kui Soomes
korraldataks samalaadseid üritusi ja panustataks natuke rohkem esinemistesse.
Jenna: Samasuguseid koolipäevi ja üritusi.
Kas läheksid uuesti sama
sugusele reisile?
Vilja: Kui vähegi võimalik.
Nea: Muidugi! Millal iganes!
Reis oli hästi korraldatud ja huvitav. Aitäh!.
Jenna: Loomulikult.
Karin Raudsepp

Orkestris on trummil ikka oma
koht, mitte ei asenda viiulit või
mõnda muud pilli
Lugedes ajalehe Kodukant novembrikuu numbrist artiklit
,,Koduõde tuleb appi“, tekitas
see vastakaid mõtteid ja tundeid, et Eestis on uus, väga
polüfunktsionaalne õendusteenus, mis asendab kiirabi, EMO,
perearsti, eriarsti, õendushaiglat ja see kõik on justkui heureka jõudnud nüüd ka Kadrina
valda.
Milles siis probleem? Väär
info ja kõrgendatud ootused!
Muidugi oleks nii vahva, kui
midagi sellist uudset, kõikehõlmavat oleks jõudnud tervishoiuteenuste loetellu. Aga kuna seda
ei ole, siis antakse artiklis tegelikkusest kõrgendatud ootusi ja
lootusi koduõele. Tegelikkuses
on koduõendusteenus olnud
kaetud Rakvere Haigla poolt
Kadrina vallas juba aastaid. Vaatamata sellele sõidab ikka sinna
kiirabi, patsiendid pöörduvad
EMOsse, perearstile, eriarstile ja
jõuavad õendushaiglasse.
Koduõendus on muidugi

väga vajalik teenus, aga sellel
on oma kindel roll ja võimalused patsiendi tervise käsitluses,
koduõde on artiklis kirjeldatud
teenuste vajalik partner, aga
mitte aseaine. Artiklis on mängu toodud kiirabi ja EMO, mis
on aegkriitilise iseloomuga ja
on selge, et kui aegkriitiline erakorraline patsient hakkab otsima abi koduõelt erakorralises
seisundis, siis on arusaadav, et
see hästi ei lõpe, kuna patsient ei
saa otse koduõde kutsuda, vaid
teenuse algatuseks on vaja perevõi eriarsti saatekirja.
Tuleb välja, et ei saa hakkama
kuidagi ka pere- ja eriarstita,
rääkimata kiirabist või EMOst.
Muidugi on halvasti kasutatud
ressurss see, kui kiirabi või EMO
peavad tegelema koduõendusteenust vajava patsiendiga. Siit
järeldus, et igale patsiendile on
tema terviseseisundist lähtuvalt
nii ressursi targa kasutuse kui ka
parima abi saamise seisukohalt
oluline pöörduda õigesse kohta,

KULTUURIKALENDER
Kolmapäeval, 29. jaanuaril kell 18
Hulja kinoklubis linastub Urmas E. Liivi film „Kiirtee
põrgusse“. Registreerimine 325 2440 või Inge.Jalakas@
kadrina.ee. Osalustasu 3,50 €/5 €.
Neljapäeval, 30. jaanuaril kell 18
Kadrina kinoklubis linastub Urmas E. Liivi film „Kiirtee
põrgusse“. Registreerimine 325 0107 või
raamatukogu@kadrina.ee. Osalustasu 3,50 €/5 €.
Reedel, 31. jaanuaril kell 18
Nostalgiakeskuses „Kadrina“ Vaiko Eplik.
Koha broneerimine nostalgiakeskus.kadrina@gmail.com.
Osalustasu 10 €.
Laupäeval, 1. veebruaril kell 15
Kadrina Spordikeskuses Lääne-Viru kossuliiga mäng.
Vastamisi Meie Toidukaubad ja SK KNT.
Neljapäeval, 6. jaanuaril kell 18
Kadrina kirjandusklubi neljas vestlusõhtu „Maalikunst:
maali analüüs“. Lektor Sigrit Peets.
Registreerimine 325 0107 või raamatukogu@kadrina.ee.
Tasuta, toetab LEADER.
Reedel, 7. veebruaril kell 16
Viitna raamatukogus töötuba lastele „Punumistehnikas
järjehoidja sõbrale sõbrapäevaks“.
Reedel, 7. veebruaril kell 15-17
Kihlevere raamatukogus mängutuba lastele.
Pühapäeval, 9. veebruaril kell 10
Kadrina Spordikeskuses lauatennise seeriavõistlus.
Kolmapäeval, 12. veebruaril kell 18
Vohnja raamatukogus külas Andres Pulver.
Kuulame muusikat ja räägime raamatutest.
Registreerimine 323 3491 või Ly.Pajussaar@kadrina.ee.
Reedel, 14. veebruaril kell 8-16
Vohnja raamatukogus sõbrapäevakaartide
meisterdamine.
Reedel, 14. veebruaril kell 18
Nostalgiakeskuses „Kadrina“ Louie Digman & Domino
Slim (UK).
Koha broneerimine nostalgiakeskus.kadrina@gmail.com.
Osalustasu 8 €.
Reedel, 14. veebruaril kell 19.15
Kadrina Spordikeskuses Saku I liiga mäng. Vastamisi
Kadrina Karud ja Eesti Maaülikool/SKARCON.
Kolmapäeval, 15. veebruaril kell 10
Neeruti Seltsi õpituba „Kus on jäätmete koht? Ikka
ringluses!“. Lektor keskkonnahariduse spetsialist Kerli
Kõue. Osalustasu 2 €.
Esmaspäeval, 17. veebruaril kell 9-19
Hulja raamatukogus ettelugemine lastele.
Esmaspäeval, 17. veebruaril kell 19.15
Kadrina Spordikeskuses Saku I liiga mäng. Vastamisi
Kadrina Karud ja Tartu Ülikool/Kuremaa SK.
Neljapäeval, 20. veebruaril kell 18
Kadrina valla raamatukogus klubiõhtu, külaliseks
Mihkel Raud. Registreerimine 325 0107 või
raamatukogu@kadrina.ee.
Reedel, 21. veebruaril kell 15-17
Kihlevere raamatukogus tegevustuba.
Laupäeval, 22. veebruaril kell 13
Kadrina rahvamajas „Kuldse Sügise“ Vabariigi
aastapäeva tähistamine Georg Otsa laulude
kontserdiga. Esineb Rainer Vilu Eesti Filharmoonia
kammerkoorist. Pilet 3 €.
Pühapäeval, 23. veebruaril kell 15
Läsna rahvamajas linastub Kristjan Pärnamäe film
„Küla, kus asus linn“ ehk lugu Läsna külas asunud Truia
linnast.

Kiirabi versus koduõendus Foto autor: Rakvere Haigla/Markel Pajupuu

mida tema tervis just sel hetkel
vajab.
Teenimatult negatiivse tooniga on kirjeldatud õendushaiglat
kui viimast kohta üldse. Muidugi meeldivam on haigena kodus
olla, aga kui inimese seisund
nõuab tihedate protseduuride
või haiglas olevate erivahendite pärast seal olemist, siis jällegi
koduõde jääb jänni ja polegi sellise patsiendi jaoks mõeldud.
Kui rääkida artiklis kirjeldatud EMO ooteajast, mis pidavat
olema pool päeva, siis vähemalt
Rakvere Haiglas see nõnda ei
ole. Muidugi, kui patsiendi terviseseisund ei ole erakorraline
ja kuulub pigem perearsti või
mõne muu spetsialisti vaatevälja, siis peab ta ootama küll

kauem kui kriitiline patsient,
aga kindlasti mitte pool päeva.
Kokkuvõtteks, hea tervishoiu
teenuse saab patsient siis, kui ta
jõuab spetsialistini keda tema
tervise seisund just sellel hetkel
kõige rohkem vajab, aga mitte teenused ei asenda üksteist.
Muidugi endiselt osutab koduõendusteenust Kadrina vallas ja
teistes Lääne-Virumaa valdades
ka Rakvere Haigla.
Igaüks saab ise tutvuda koduõenduse teenuse sisuga Eesti
Haigekassa kodulehel
https://www.haigekassa.ee/
sites/default/files/trykised/hk_
oendusteenus_voldik_final.pdf
Markel Pajupuu,
Õendusjuht,
Rakvere Haigla

Esmaspäeval, 24. veebruaril
kell 10 pärgade asetamine Vabadussõja mälestussambale.
kell 10.30 pidulik jumalateenistus Kadrina kirikus.
kell 13 Eesti Vabariik 102 pidulik kontsert-aktus Kadrina
rahvamajas. Tunnustatakse tublisid, esineb Henry Laks.
kell 18 Kadrina rahvamajas pidu ansambliga Untsakad.
Pilet 10 €.
Kolmapäeval, 26. veebruaril kell 18
Hulja kinoklubis linastub Fred Jüssi film „Olemise ilu“.
Registreerimine 325 2440 või Inge.Jalakas@kadrina.ee.
Osalustasu 3,50 €/5 €.
Neljapäeval, 27. veebruaril kell 18
Kadrina kinoklubis linastub Fred Jüssi film „Olemise
ilu“. Registreerimine 325 0107 või raamatukogu@kadrina.
ee. Osalustasu 3,50 €/5 €.
Vohnja raamatukogus igal reedel kell 13 ettelugemistund ja
käsitöönurk lastele.
Hulja raamatukogus igal reedel kell 15-17 meisterdamise
töötuba lastele.
24. veebruar – 24. märts
Kadrina rahvamajas Mats Õuna näitus „Nudissimo“.
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VOLIKOGU

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
18. detsembri istung Rakveres
1

2.
3.

Volikogu lõpetas Kadrina valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmise 1. lugemise ning määras muudatusettepanekute
esitamise tähtajaks 15. jaanuari 2020.
Volikogu kehtestas maamaksumäärad 2020. aastaks.
Volikogu võttis vastu otsuse välja arvata Rein Kaubi
maaelukomisjoni koosseisust.

Kadrina valla elanikkond külade
ja alevike kaupa 2020. aastal
M

N

K
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21

25

46

1245 Ama küla

59

38

97

1334 Arbavere küla

27

15

42

1897 Hulja alevik

216

241

457

1924 Hõbeda küla

36

29

65

1947 Härjadi küla

19

13

32

2245 Jõepere küla

22

20

42

2253 Jõetaguse küla

47

53

100

2380 Jürimõisa küla

13

11

24

2476 Kadapiku küla

79

49

128

2490 Kadrina alevik

978

1150

2128

2614 Kallukse küla

3

1

4

3017 Kihlevere küla

97

78

175

3074 Kiku küla

55

45

100

3362 Kolu küla

18

15

33

3823 Kõrveküla

12

15

27

4106 Lante küla

15

12

27

4224 Leikude küla

46

28

74

4498 Loobu küla

30

29

59

4641 Läsna küla

19

16

35

5147 Mõndavere küla

9

7

16

5276 Mäo küla

14

11

25

5395 Neeruti küla

23

20

43

5620 Ohepalu küla

9

7

16

5741 Orutaguse küla

10

7

17

6004 Pariisi küla

15

11

26

6507 Põima küla

26

17

43

6953 Ridaküla

71

73

144

7164 Rõmeda küla

21

11

32

7376 Salda küla

52

53

105

7456 Saukse küla

12

15

27

7747 Sootaguse küla

19

21

40

8254 Tirbiku küla

48

40

88

8278 Tokolopi küla

14

20

34

8622 Udriku küla

16

14

30

8651 Uku küla

21

21

42

8688 Undla küla

24

20

44

8860 Vaiatu küla

26

22

48

9043 Vandu küla

17

12

29

9311 Viitna küla

31

26

57

9449 Vohnja küla

61

53

114

9490 Võduvere küla

34

31

65

9534 Võipere küla

34

23

57

2419

2418

4837
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Ligi 17 miljonit eurot Ida- ja
Lääne-Virumaa veekogumite
seisundi parandamisele
Keskkonnaministeeriumi
juhtimisel
on alguse saanud terviklik veekogumite seisundi parandamise projekt Ida- ja
Lääne-Virumaal. LIFE IP CleanEST
projekti raames parandatakse järgneva
10 aasta jooksul sealsete veekogumite
seisundit ning analüüsitakse võimalusi, millega seisund paremaks saada.
Projekt katab kokku 240 000 hektarit,
hõlmates ühtekokku 574 km ulatuses
vooluveekogusid ja ligi 160 000 hektarit
rannikuveekogusid.
Keskkonnaminister Rene Koka sõnul
on see esimene mastaapne ja integreeritud ettevõtmine Ida- ja Lääne-Virumaa
veekogumite seisundi parandamiseks.
„Tahame tuua tagasi elu nendesse veekogudesse, kus see inimtegevuse tulemusena on tugevalt kannatanud. Projektiga
hõlmatud veekogumite reostamise algus
ulatub osaliselt eelmise sajandi esimesse
aastakümnesse. Olen kindel, et mõne aasta pärast avaneb neis paigus juba märksa
ilusam ja elusam pilt,“ lausus minister.
Keskkonnaministeeriumi asekantsleri
Harry Liivi sõnul on tööde teostamine jagatud etappidesse. 2020. aastal on fookuses Rakvere linna läbiva Soolikaoja uuringute tegemine ja leevendavate meetmete
väljatöötamine, jääkreostuse ohutustamine Kohtla-Nõmme endises rehvitehases,
Pahnimäe jääkreostusobjektil puhastustehnoloogia väljatöötamine ja selle katsetamine, samuti Püssi paisu eelprojekteerimine kalade rändevõimaluste tagamiseks
ning Erra jõe puhastamist ettevalmistavad tegevused.
„Oleme koos partneritega alustanud
Erra jõe sängi ja kallaste 1,5 kilomeetri
pikkuse jääkreostuse eemaldamise ettevalmistamisega. „Erra jõe põhja ladestunud pigi on kohati poole meetri paksune.
Pärast reostuse eemaldamist tasandatakse puhastatud alad ning taastatakse jõelised elupaigad,” märkis Liiv.

Hea Kadrina rahvas!
Haridus on omavalitsuse üks peamistest
alussammastest. Tänaseni on see sammas
läbi paljude aastakümnete suurepäraselt
oma vajadust ja tugevust Kadrina vallas
tõestanud. Et see nii oleks jätkuvalt ka
homme ja ülehomme ning veel paljude
aastate pärast, on meie otsustada, kes me

Palju õnne!

Samuti eemaldatakse CleanEST-i tulemusena endise Kohtla-Nõmme rehvide
remonditehase territooriumilt umbes
1200 tonni õliseguseid jäätmeid ja saastunud pinnast. Lisaks veekogude puhastamisele ja jääkreostuse tõrjumisele
taastatakse Virumaa jõgedes kalade kudemisalasid. 10 aasta vältel asustatakse
regulaarselt lõhe ja meriforelli maime
puhastatud elupaikadega jõelõikudesse
eesmärgiga luua isetaastuvad lõheliste
asurkonnad.
CleanEST-i puhul on tegemist ka pretsedenti loova pilootprojektiga, kuna see
selgitab, kas ja kuidas saab veekogude
puhastamiseks kasutatavaid võimalusi
rakendada muudel objektidel nii Eestis
kui Euroopas.
Projekti käigus saadud praktilise kogemuse, uuringutest tehtud järelduste ja
seire tulemuste põhjal analüüsitakse ka
võimalusi veemajanduskavade meetmete
uuendamiseks.
LIFE IP CleanEST projekt kestab kümme aastat ja kogumaksumus on ligi 16,7
miljonit eurot. Euroopa Komisjon rahastab projekti 60%, Eesti 40%-line omaosalus rahastatakse SA KIK ja riigieelarve
kaudu. Projekti juhtpartneriks on Keskkonnaministeerium. Projekti partnerid
on Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur,
Keskkonnainspektsioon, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaministeeriumi
Infotehnoloogiakeskus,
Eesti Geoloogiateenistus, Maaeluministeerium, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti
Maaülikool, Teaduskeskus AHHAA,
Eesti Rahvusringhääling, Riigimetsa
Majandamise Keskus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Rakvere ja Narva
linn, Alutaguse, Lüganuse, Viru-Nigula, Vinni, Kadrina, ja Väike-Maarja vald,
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja välispartner NGO Rivers Trust.

Jaanuari
juubilarid
ZINAIDA VALLIMÄGI
90
HELMI HUBERT		
85
TAISSIA PTAŠKINA		
80
MARGE ROOSTIK		
80
OTTO VÕSA			75
KAIE LAMPE			70
LUDMILA KURIKS		
70
TÕNU ERM			70
EVALD PEELING		
70
MAIE METSAROOS		
70
ILMAR PULLERITS		
70
TAIMI ELHI			65
ELLE SALUSOO		
60
KALEV INDRE		
60

Detsembris registreeritud
lapsed
PELLE MEIER
GETTER NORMAK
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

peame Kadrina valda oma koduvallaks.
Asjalikke mõtteid ja uusi ideid ning arukaid otsuseid!
Tegusat ning edukat ja õnnelikku uut
aastat!
Arvo Pani,
Kadrina valla elanik

Kiiduavaldus
kaupadest eriti viisaka suhtlemise ja
Avaldan Kadrina valla ajalehes Kodulahke oleku eest. Ka ülejäänud kaukant kiitust alljärgnevatele inimestele:
pluse personal on väga lahke. Grossi
1) Kert Tamm koos abikaasa Kaiga –
Toidukaupade ostukorv on võrdluses
Kalevipoja 10 KÜ esimehena väärib
teiste Kadrina kauplustega kõige odaKert oma hoolsa töö eest ühistus tunvam.
nustust ja kiitust.
2) Siiri Sammel – väga hoolsa, tähele 6) Üllar Saaremäe – luulelembeline
nagu ka mina. Üllar jätab oma lihtsuse
paneliku ja hingega töö on väärinud
ja kõikide inimestega hea läbisaamiseKalvilt tubli tunnustuse.
ga soliidse mulje. Väga huvitav oli 1.
3) Astrit Inno – enneolematult hoolsa,
Eesti Üldluulepidu Rakvere linnuses,
rahuliku ja huumorimeelega perearst.
selle eest talle suurim au ja kiitus.
4) Helju Lust – valla apteegi kiiduväärne apteeker, inimestega suhtlemiKiites ja tänades
sel hästi väljapeetud ja taktitundeline,
Kalvi Pender,
mis jätab tema töös sümpaatse mulje.
Kadrina valla elanik
5) Marina – Kadrina Grossi Toidu-

Ostan igas seisukorras sõidukeid ja kaubikuid.
Võivad remonti vajada. 5309 2650

SÜGAVKULLATUD, KULTUURPÄRLITEST
SWAROVSKI ja POOLVÄÄRISKIVIDEST
kaelakeed/käevõrud/kõrvaehted.
Rahvusliku motiiviga tuunikad, seelikud,
pluusid, sviitrid, püksid.
UUS sokkide ja kardiganide kollektsioon!
Lisaks: Bambusretuusid, stretšpüksid.
Paljudel toodetel hinnad alla KUNI –50%.
Tooteinfo - www.ethel.ee
06.02 Hulja Raamatukogu 12 – 13
06.02 Kadrina Raamatukogu 14 – 15

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee.

Mälestame
AIN AAMANN
29.10.1959 – 12.12.2019
HELMI VAIGRE
8.04.1948 – 23.12.2019
TAAVI PIELBERG
28.10.1944 – 31.12.2019

Toimetaja: Lisete Laisaar
Küljendus: Kalurileht OÜ

tel: 322 5631, 5900 8823

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

