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Kollases kauniduses Kadapiku

Suvi tuleb vallas töine

Sel hooajal on Kadrina ümbrus mattunud kaunilt kollaseks, seda tänu põllumeeste külvatud rapsile. Droonifoto
autoriks on kadrinlane Kevin Volter.
„Olin tol päeval tormipilvede ja kollase rapsipõllu pildi jahil. Kadrinasse jõudes tumesinine tormipilv hajus ja
proovisin rapsipõllust pildi kätte saada, et sõit asjata ei
oleks olnud,“ sõnas Volter.
Vastuseks küsimusele, kas saadud pildiga jäi autor rahule, vastas Volter, et rahule ei saa kunagi jääda, sest siis
poleks motivatsiooni edasi pildistada. Silmale kauneid
kollaseid põllulappe leiab veel ka näiteks Vohnjas ja Jõeperes. (KK)

Möödunud ebatavaline kevad andis teadmise, et ühise eesmärgi nimel oleme kõik valmis pingutama. Nüüd on aeg kogemuse võrra rikkamalt eluga edasi minna. Majanduslangus
on üks kriisi vältimatu tulemus, kuid selle tegelikku mõju
näiteks valla eelarvele on praegu veel raske hinnata. Oleme
vajaduse korral valmis tegevuskulusid kärpima, samas oleme riigilt saanud sihtotstarbelist toetust nii teedele kui muudeks investeeringuteks ja tulumaksu laekumise tasandamiseks kokku ligi 700 000 eurot. Loodame, et see tasakaalustab
võimaliku saamata jäänud tulu. Praegu on meie eemärk kõik
varem kavandatu ellu viia.

Foto: Kevin Volter

Tirbikul valmis vahva
ajakirjandusmaja
„Lõpuks valmis!“ hõiskas Marja-Lisa Pruul juunikuu alguses oma Facebooki lehel ning andis teada, et Tirbiku
külas on valmis saanud armas postkastide alus, hellitavalt ajakirjandusmaja.
Ajakirjandusmaja hõlmab viie perekonna postkaste.
Kuna perekond Pruulide maja on küla esimene, arvati, et
selline postkast oleks kena visiitkaart külale. Idee, disain
ja teostus on puhtalt usina nokitseja, Marja-Lisa abikaasa
Jüri kätetöö.
„Vanad postkastid olid nagu kirjud koerad ja vihm sadas sisse. Tegelikult saigi kõik alguse sellest, et lehed olid
kogu aeg märjad,“ sõnas Marja-Lisa. Tõesti, vanad postkastid olid üksteise kõrval vaiade otsas, üks ühele poole
ja teine teisele poole viltu ning igaüks oli oma nägu.
Ajakirjandusmaja on ühe perekonna nokitsemine nii
endale kui ka oma naabritele. „Õde Pille-Riin tuli meile
külla ja arvas, et temagi aitaks selle värvimisega. Postide ümber seadsin kivid ja lilled ning nii see valmis saigi,“ ütles Marja-Lisa ning lisas, et päris valmis see veel ei
ole, sest juurde tulevad Tirbiku küla silt ning postkastide
omanike nimed. (KK)

Korrastame teid ja tänavaid
Kui eelmisel suvel toimusid Kadrina alevikus vee- ja soojatrasside tööd, siis on need tööd Kadrina Soojus lõpetanud
ning jätkame teede ja tänavate renoveerimisega.
Kuues kohas on juba lahendatud sadevete ärajuhtimise
probleem, uue asfaltkatte on saanud Lasteaia tänav. Osaliselt
on korda tehtud Kalevipoja tänav. Rajatud on kõnnitee Pargi
ja Viru tänava vahele, et inimesed pääseksid ohutult meie
uude tervisekeskusesse. Augustis loodame alustada Viru tänava kõnnitee ehitamist. Hilissuvel-sügisel läheb töösse nn
Õunaaia projekt, mille järgi rajatakse parklad, kõnniteed ja
mänguala. Õunaaeda rajatava skatepargi ehitusmeistreid
ootame objektile juba augustis.
Möödunud lumeta talv mõjus erakordselt halvasti külateedele. Kruusateedele on juba peale veetud 2500 tonni
kruusa ja teist samapalju tuleb lisaks. Kokku remondime tänavu kruusateid 80 000 euro eest. Valda on pöördutud teede
olukorra tõttu umbes tosinal korral ja kõikidel juhtudel oleme püüdnud lahenduse leida.
Eelisjärjekorras on teed, mis said pehme talve tõttu kõige
rohkem kannatada. Teede greiderdamise esimene ring on
tehtud, edaspidi tehakse töid vastavalt vajadusele. Juulis algavad mustkattega teede pindamistööd, plaanis on pinnata
35 000 ruutmeetrit teid, kokku 150 000 euro eest. Nii suures
mahus pole varem meie vallas teede hooldust ja remonti tehtud. See on võimalik tänu riigipoolsele täiendavale toetusele.
Ehitame ja remondime
Kui suve hakul sai uue kuue Läsna rahvamaja ja Vohnjasse
kerkis pallimänguplats, siis suve lõpuks saavad uue kvaliteedi kogu valla rahvale olulisi teenuseid pakkuvad asutused.
Viru tänaval viibijad on kindlasti märganud, et tervisekeskuse ehitustööd on lõppenud. Parajasti käib seadmete ja süsteemide häälestamine, et need tomiksid laitmatult. Eriolukorra tõttu on viibinud trepi katteplaatide tarne ja seetõttu on
mõned välistööd veel siiski pooleli. Juuni lõpuks peaks olema hoone vajaliku mööbliga sisustatud. Kõigi eelduste ko-

juuni 2020
Nr 6 (310)
Kadrina valla ajaleht

Vallavanem tehnilise uuenduskuuri saanud rahvamaja taustal.
Foto: Kodukant

haselt alustavad perearstid uutes ruumides tööd septembris.
Tehnilise uuenduskuuri saab ka rahvamaja. Maja liidetakse kaugküttessüsteemiga ja sellega seotud ehitustööd on lõpetatud, käivad surveproovid ja süsteemi tasakaalustamine.
Suve teisel poolel saab uueks rahvamaja lava, täiendatakse
valgustehnikat ning renoveeritakse aknad ja uksed.
Suurematest töödest algab suvel lasteaia fassaadi renoveerimine ning tänavavalgustite vahetamine Kadrinas ja Huljal.
Jätkame spordihoone renoveerimist - uueks saavad keldrikorruse jõusaal ja koridorid.
Kadrina vallal on läinud hästi, sest koostöö vallavalitsuse
ja -volikogu vahel on konstruktiivne. Volikogu komisjonid
arutavad teemasid põhjalikult ja üheskoos otsitakse ikka
parimaid lahendusi. Vallavalitsus on volikogule teinud ettepaneku algatada arengukava muutmine, mille käigus kõik
soovijad saavad oma ideed ja vajadused kaalumisele esitada.
Loodan, et ebamugavused seoses ehitustöödega ei sega
puhkamist ja suverõõme. Kultuuritegijatel on juba varuks
mitmeid sündmusi Kadrina vallas kultuuri nautimiseks ja
meele lahutamiseks. Jälgigem reklaami ja hoidkem mõõdukat distantsi! Suvi tuleb!
Kairit Pihlak,
Kadrina vallavanem

Algab kaasava eelarve ettepanekute esitamine
Algab 2020. aasta kaasava eelarve ettepanekute esitamine ja nende kogumine.
Ka tänavune kaasava eelarve summa
valla eelarvest on 15 000 eurot.
Eelneva aasta kogemustest soovitame
juba varakult eeltööd alustada, mõelda
hoolikalt ideed läbi, mis on olulised ja
ootavad enim teostamist. Mida suurem
on kasusaajate ja toetajate hulk, seda

tõenäolisem on, et idee ka teoks saab.
Kaasava eelarve kujundamine alustades ettepanekust, teostatavusest ja
lõpetades eelarvega vajab süvenemist
ning põhjalikku planeerimist.
Tingimustele vastavad ettepanekud
lähevad rahvahääletusele. Enim hääli
saanud objekt viiakse ellu 12 kuu jooksul.

Esitamise ajavahemik on 22. juuni
kuni 21. juuli 2020. Ettepanekud esitada
meili teel aadressil: kadrina@kadrina.
ee. Rohkem infot ning ettepaneku vorm
on leitav Kadrina valla kodulehelt.
Tekkinud küsimustega pöörduda
arendusspetsialist Maris Arose poole
Maris.Aros@kadrina.ee või 322 5617,
5349 1160. (KK)

Suur tunnustus heade tööde eest

Vanade eriilmeliste postkastide asemel valmis kena ajakirjandusmaja. Foto: Marja-Lisa Pruul

15. mail tehti kokkuvõtteid 21. Eesti
Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi
korraldatud õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusest “Eesti maailmas,
maailm Eestis”.
Võistluse loovtöödest olid esikoha
väärilised kaks, millest üks kuulus
Kristjan Pärnamäele filmi „Küla, kus
asus linn“ eest. Loovtööd juhendasid

Hegi Soosaar ja Evelin Tiiter.
Eripreemiad läksid Kadrina Keskkooli õpilastele. 8. klassi õpilased Brit
Katriin Murumägi ja Elise-Helene
Pohla esitasid uurimistöö “Aken külast
maailma” ning abiturient Maria Mäe
töö „Kadrina kujunemisest alevikuks
20. sajandi esimesel poolel“. Töid juhendas õpetaja Evelin Tiiter.

Uurimistööde võistluse paremaid
õpilasi ning nende juhendajaid võõrustas Eesti Vabariigi president Kersti
Kaljulaid 2. juunil Kadriorus. Presidendiga kohtusid õpilased Brit Katriin
Murumägi, Elise-Helene Pohla ja Kristjan Pärnamäe ning juhendajad Hegi
Soosaar ja Evelin Tiiter. (KK)
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Oodatud on ettepanekud
arengukava muutmiseks
Algatatud on valla arengukava aastateks 2019-2035 muudatusettepanekute esitamine, mille käigus ootame teie
kaasamõtlemist selles, milliseid lahendamist vajavaid
probleeme näete ja milline peaks elu vallas olema.
17. juunil algatas vallavolikogu Kadrina valla arengukava aastateks 2019-2035 muutmise, et viia see kooskõlla
vahepeal toimunud arengutega. Ettepanekuid arengukava uuendamisse oodatakse vallaelanikelt hiljemalt 20.
juuliks 2020 aadressil: kadrina@kadrina.ee. Arengukava
on leitav Kadrina valla kodulehelt.
Arengukava on vahend suhtlemiseks ja läbirääkimisteks
partneritega väljaspool omavalitsust. Kohaliku arengu
kavandamise tulemina rahuldatakse kodanike vajadusi
paremini, nii et oleks rohkem omaalgatust, valikuvõimalusi ja demokraatiat, mitmekesisem ja parem kohalike teenuste kvaliteet ning omavalitsuse tulemuslikum tegevus.
Seda on võimalik saavutada ennekõike kõigi omavalitsuse arengust huvitatute varajase kaasahaaramisega arengu
kavandamisse, et panna alus laiema avaliku omanikutunde tekkimisele kohaliku arengukava suhtes. (KK)

Suve lõpp toob rulapargi
Rulapargi ehitushanke võitnud Skatepargid OÜ esindaja Kristel Larin andis teada, et töid alustatakse hiljemalt
augustikuu alguses. Ehitustööde lõpu tähtaeg on 30. september, kuid Larin on positiivselt meelestatud ning annab
lootust, et need võidakse lõpetada ka varem.
„Kõik oleneb ilmastikutingimustest,“ sõnas Kadrina
valla arendusspetsialist Maris Aros ning lisas, „oleks väga
armas, kui ajaks, mil lapsed kooli naasevad, ootaks neid
uus rulapark.“
„Rulapark tuleb tehniline, disain on valminud koostöös
kohalike noortega ning pargist leiavad väljakutseid nii algajad kui ka edasijõudnud,“ sõnas Larin. (KK)
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Väike pereettevõte OÜ Inanzi
Inanzi on kohalik väikeettevõte, mis
pakub disaini ja kvaliteeti. Osaühingu
Inanzi asutas 17. augustil 2016 Ingrid
Liivamäe. 2020. aasta mais lisandus
kaasomaniku ja esimese töötajana Ingridi tütar Siret Liivamäe.
„Tulevikus nõudluse kasvades on
plaan pakkuda tööd veel paarile tublile kodukandi õmblejale,“ sõnas Ingrid.
Ettevõtte nimi Inanzi on tulnud asutajate nimede algustähtedest. „Itaalia
keeles kasutatakse sõna “inanzi” ka kui
„esimest“ või „edasi liikumist“,“ annab
Siret teada.
Kuigi ettevõte on tegutsenud juba üle
nelja aasta, toodi alles selle aasta alguses turule põnevad ja rikkalike mustritega parkad. Kadrinas toodetakse nii
ülerõivaid, kergrõivaid kui ka peakatteid. Kõige populaarsemad tooted on
seni olnud tuukrimütsid ja kirjud parkad. „Iga kord kui naabrinaine Tiiu endale mütsi tellib ja lapsed seda näevad,
võetakse talt müts ära ning tuleb endale jälle uus tellida,“ naerab Ingrid. „Ka
naabrinaine Ingrid tellis endale pikema
sooja parka. Ühel päeval nägi isa teda
rõdult ning hõikas meid vaatama, küll
me siis imetlesime. Pärast postitasime
temast ka pildi ning palusime avalikult
vabandust, et teda sedasi akna pealt
piilusime,“ lisas Siret. Ideid tootearenduseks tuleb kogu aeg, sest on vajadus
– kliendid küsivad, oma tuttavad soovivad või endal on vaja.
Õmblemine on olnud Ingridi loomulik eluosa. Ta on noorena käinud
kergrõivaste õmblemise kursustel ning

Ingrid ja Siret oma õmmeldud parkadega. Foto: Erakogu

kõik ülejäänud oskused on tulnud ise
õppides ja katsetades. Praegu koolitab
ema Ingrid tütart õmblema, lõikeid
konstrueerima, õmblustehnoloogiat ja
õmblusmasinate hingeelu ning kõike
kasulikku mõistma. „Olen õmblemist
terve elu kõrvalt näinud ja sellega hobi
korras teismeeast saadik ka tegelnud,
aga tõsisema õmblustöö keskele sattusin alles aasta tagasi. Praeguseks olen
võimeline õmblema kõike, alustades
ihupesust kuni talvemantlini,“ lisas Siret.
„Oleme tõusva huvi ja nõudluse ajel
loonud ka veebipoe, kus kliendid saavad soovi korral kaubaga lähemalt
tutvuda ja mugavalt tellida. Seni oleme kõik tooted teinud tellimise peale

ja iga kliendi individuaalsete mõõtude
järgi. Tulevikus soovime pakkuda standardsuurustes tooteid,“ lausus Ingrid.
Inanzi tooted on leitavad Facebookis
www.facebook.com/inanzi ja e-poes
www.inanzi.ee. Värske e-pood avati 12.
juunil. „E-poe avamisega seoses tahame välja loosida vabalt valitud bomberjaki kõigi kuni 15. juulini e-poest ostu
sooritanute vahel,“ andis Ingrid teada.
„Meie tänuavaldused lähevad pereisa
Kalle Liivamäele koduse fotostuudio
ehitamise eest, IT-toele Sulev Ainlole ja
Axel Dressellile, veebipoe loojale Hans
Parsinile Salesdom Veebiagentuurist
ning kõikidele praegustele ja tulevastele klientidele,“ tänavad mõlemad Liivamäed. (KK)

Sipsik pidas sünnipäeva
Sipsiku sünnipäeva sel aastal suurelt ei
peetud, kuid tore oli sellegipoolest. Päeva sisse mahtus ka suvine jäätiseamps.
Jäätisele eelnes kohustuslik kätepesu,
mille võtsid lapsed vastu iseenesest
mõistetavana, on ju harjutada saadud
küll ja veel. Tore kunstielamus oli piirde-

aiale paigutatud laste joonistuste näitus,
mida möödakäijad uudistasid.
Päeva mahtus veel nii mõndagi. Sipsik oli abiks direktor Anule sünnipäeva
mälumängust osavõtnutele auhindade
loosimisel. Kõik osavõtjad said väikese
üllatuse ja kõige noorem osavõtja oma

MURUMÄE
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Eelmises lehes ilmunud pildil oli Loobu mõis.

Õigesti vastanuid oli 12: Ainu Kirotbek, Peeter
Viira, Marje Rüü, Ursula Palts, Madis Kalman,
Janek Trepp, Jüri Vološtšenko, Urve Stern, Neeme
Mangulis, Peeter Suurkivi, Urmas Hinno 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
augustikuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi

Laste joonistuste näitus lasteaia aial. Foto: Erakogu

siiraste vastustega sai eriauhinna. Mälumängus osalesid Liis Saarmets, Eve-Ly
Annus, Ülle Visnapuu, Henri Jaakson,
Siim ja Elias Sikka, Loore ja Kairit Sikka, Anneli Sild, Kirsi ja Kirke Hink, Janete ja Anu, Evelin ja Eleonore.
Vaatamata tegusale hommikule leidis
Sipsik aega minna tervitama ka Hulja
lapsi.
Sipsik ja Anu käisid uudistamas ka
Kadrina raamatukogule Sipsiku lasteaia kingitud tänukaartide väljapanekut - äratundmisrõõmu ja üllatumist
oli omajagu. Lasteaialaste külaskäigud
raamatukogu ettelugemispäevadele on
harjumuspärane traditsioon, mille sügavust ja mõju aitas kaardinäitus välja
tuua. Aitäh raamatukoguhoidjatele hoolimise eest!
Toreda üllatusena ilmusid lasteaia
õuele nagu sünnipäevahaldjad Kadrina
naissalk maasikatega – suu said magusaks nii väikesed kui suured sipsiklased.
Täname kõiki lapsi, kes Sipsiku sünnipäevaks näitusele toredaid pilte joonistasid!
Teie Sipsik

Kadrina Keskkooli 2019/20. õppeaasta lõpp
Vaatamata õppeaasta erakordsusele
lõpetasime selle õppeperioodi isegi
rõõmsamate tulemustega kui eelmisel
aastal. Pooled meie põhikooli lastest
õppisid hinnetele „4“ ja „5“, nendest
44-l olid tunnistusel ainult viied. Kõige
tublimad õppurid olid II kooliastmes.
Gümnaasiumiastmes õppis sama tublilt kolmandik neidudest-noormeestest.
Õppeedukuse protsent sel kevadel
on 95,2% ja see ületab eelmise õppeaasta tulemust peaaegu kolme protsendi
võrra.
Täiendavale õppetööle jäi 15 (3%) põhikooli ja 14 (13%) gümnaasiumiastme
õpilast.
Hea ja väga hea käitumine iseloomus-

tab enamikku meie põhikooli õpilasi
nagu eelmisel, nii ka sel aastal. Suuresti
paranes II kooliastme tulemus. Gümnaasiumiastmes käitumist ei hinnata.
Põhikooli lõpetas tänavu 40 neidu-noormeest, neist Kairi Lesnõh kiitusega. Eksamitulemusi pole sel aastal
ette näidata, kuid õpitulemused on igati ootuspärased.
Keskkooli lõpetajaid on tänavu 35
neidu ja noormeest. Kuldmedali (lõputunnistusel kõik hinded viied) vääriliselt õppis Reio Opromei. Hõbemedaliga (lõputunnistusel kuni kaks nelja)
tunnustame Liis Kuusemetsa, Susanna
Abneri, Mirell Moosese ja Maria Elisabeth Bremeni õpitulemusi.

Rõõmustavad olid ka meie õpilaste
saavutused maakondlikel aineolümpiaadidel ja neid oleks rohkemgi olnud,
kui eriolukord poleks takistanud. Kokku saime 36 kohta esikolmikus. Kõige
paremini läks meie lastel eesti keeles ja
kirjanduses, bioloogias ja ajaloos. Üksteist meie kooli õpilast pääses vabariiklikku vooru, mis osaliselt toimusid ja
mitu on edasi lükatud.
Täname kõiki usinaid õppureid, nende õpetajaid ja eriline tänu lastevanematele!
Ingrid Vaikmaa
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Armastusest Kadrina vastu
Eesti lõõtspillimeistrit Heino Tartest
teavad kõik lõõtsahuvilised. „Ma arvan, et Tartes on üks armastatumaid
õpetajaid, kes lõõtspillimängu ja -valmistamise traditsiooni Eestis edasi viinud on. See on üks väga tänuväärne
tegemine,“ sõnas Heiki Kübar, kes just
Tartese all sai valmis ühe Teppo-tüüpi
lõõtspilli.
Pilli valmimine võttis aega veidi üle
aasta. „Plaanis oli valmis saada aastaga, aga kuna igasuguseid asju tuli
ette, siis läks natukene kauem,“ sõnas
Kübar. Koolitus oli väga õpetlik ning
sealt sai palju häid praktilisi näpunäiteid, kuidas ühte lõõtsa valmistada.
„See pill on enamiku ajast tehtud ikkagi Kadrinas, kodus köögilaua taga,“
andis Kübar teada. Puurpinki küll kööki üles ei seatud, kuid kõik väikesed
liimimised ja sättimised, klaviatuuri

kokku panemine on kulgenud Heiki
Kübara köögilaua taga.
Tema lõõtspilli teeb eriliseks aga see,
et kangas vahelõõtsa jaoks on kenas
Kadrina rahvariide triibustikus. „Mõtlesin, et äkki teeks punase või rohelise,
aga siis jäi mulle silma Kadrina triibustik ning taipasin, et kuna ma Kadrinas
olen ja Kadrinasse ka jään, siis miks
mitte teha lõõts ilus triibuline,“ ütles
Kübar ning lisas, et pill on sündinud
armastusest Kadrina vastu. Esimese
pilli suhtes on meister küll veidi kriitiline, kuid rohkem ikka rahul. „Öeldakse, et esimene läheb ikka aia taha, aga
see esimene on ikkagi kõige kallim ja
armsam,“ lisas ta. „Nüüd tuleb ainult
ennast kätte võtta ja õppida seda pilli
kenasti mängima, aga selleks see pill
tehtud saigi,“ sõnas Kübar. (KK)

Kolmapäeval, 1. juulil kell 19
Algab suvine leerikursus. Täpsem info: koguduse õpetaja
Meelis-Lauri Erikson 5345 8594 või kadrina@eelk.ee
Reedel, 3. juulil kell 19
Kadrina laululaval kontsert „Toomas Anni 35 aastat
laval“. Esinevad Toomas Anni, Tauri Anni ja Peeter
Kaljuste. Piletid müügil Piletilevis, pileti hind 8.90-13.90 €.
Pühapäeval, 5. juulil kell 11
Tänavakorvpalli etapp korvpalliväljakul.
Laupäeval, 18. juulil kell 17
Nostalgiakeskus „Kadrinas“ Moosekants
Kadrinas. Esinevad Aapo Ilves, Vaiko Eplik, Jaan
Pehk, Andres Roots ja teised. Eelregistreerimine
nostalgiakeskuskadrina@gmail.com. Pileti 15€.
Kadrina rahvariideseeliku värvides lõõtspill.
Foto: Kodukant

Kolm kiitust ja head uudist Kadrina Saunaklubist
ära Rakvere Ametikooli puidueriala
õpetaja ja kunstniku Riho Mäe kavandatud Eesti, Läti ja Leedu noorte rahvusvahelist vigursaagimise laager. Just
selle käigus olekski valminud taiesed
Kadrina tarbeks. Aga loodame, et paneme saunaskulptuurid püsti aasta pärast.

1. Skulptuuripark
„Vihaga, kuid vihata hüüdes,” kiidab ja
tänab KSK kõiki neid kaheksat Kadrina
kandi inimest, kes pakkusid meile jändrikke notte sauna juurde saunateemalise skulptuuripargi rajamiseks.
Kahjuks tõdeme, et koroona tõttu jäi

2. Saunaraamat
Tänan ja kiidan kõiki neid Kadrina kandi saunasõpru, kes vastasid nii veebis
kui suusõnaliselt üleskutsele jagada
ägedaid saunanippe. Mitme abilise nimed ja nipid on ära toodud 16. juulil
ilmuvas ja Kadrinas sündinud Maalehe
raamatus „50 praktilist saunanippi”.

KULTUURIKALENDER
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Üllitis on seejärel vaid kahe nädala
jooksul müügil COOPi ja Selveris poodides, aga juba täna veebist ettetellitav.
Saunaraamatu teeb eriliseks, et paljud
fotod on jäädvustatud Kadrina saunamuuseumis, talletades me eksponaate.
3. Uus hooaeg
Lõpetuseks tänan-kiidan kõiki seniseid
saunasõpru mainides, et 1957. aastal
sündinud Kadrina sauna, Eesti vanima
järjepidavalt tegutseva külasauna järjekordne hooaeg algab 23. augustil. Ikka
vihaga, kuid vihata!
Rein Sikk,
sauna kirjutaja

Kolmapäeval, 29. juulil kell 19
Kadrina laululaval „Vanad, aga kobedad ehk Meie
Mees ja Maie“. Esinevad Meie Mees, Sinu Naine, Henrik
Normann. Müügis ainult 1000 piletit. Piletid müügil
Piletilevis ja kohapeal. Pilet 15 €.
Pühapäeval, 9. augustil kell 11
Surnuaiapüha Kadrina kalmistul. Esineb kirikukoor.
Neljapäeval, 20. augustil kell 11
Surnuaiapüha Hulja kalmistul.

Ristsõna kokkuvõte

Aitäh, head kadrinlased, et te võtsite eriolukorras loodud
ja lehte pistetud ristsõnad nii hästi vastu. Eelmise ristsõna
vastuseks oli: Lehehakkamiskuu ehk maikuu. Mail on veel
mitu rahvalikku nimetust, näiteks lehekuu, mahlakuu, õiekuu, rõõmukuu, laulukuu, elukuu, sugukuu, külvikuu.
Tänan teid aktiivse tagasiside ning saadetud lahenduste ja
piltide eest! Et meel ikka rõõmus ja pea lahti oleks, ka ilma
ristsõnata! (KK)

Noored keskkonnasõbrad sirguvad Kadrinast
Kadrina Keskkooli 3.e klass osales veebruarist maini üle-eestilises keskkonnakampaanias „Võta vabalt!“. Võistlus keskendus neljale märksõnale: tarbimine, vesi, õhk ja maa.
Peaaegu neli kuud kestnud projekti raames püüdsime lõimida erinevaid keskkonnateemasid klassi- ja koolivälistesse tegevustesse. Kuna kampaania eesmärgiks oli
märgata enda ümber olevaid kitsaskohti
ning muuta tavapäraseid käitumismalle, siis
püüdsime oma tegemistesse kaasata ka võimalikult palju täiskasvanuid.
Projekti esimese kodutöö juures keskendusime taaskasutusele ehk andsime vanadele asjadele uue elu. Ühistöö võimaldas
olla üheaegselt nii loominguline kui ka
praktiline, sest vanadest asjadest valmisid
mitmesugused tarbeesemed. Antud ühistöö
oli ka ainus, mida tegime üheskoos koolimajas. Järgnev võistlusperiood möödus Foto: Evelin Teiva

eriolukorras distantsõppel olles. Siin aitasid
ja motiveerisid jätkama ühised videotunnid,
õppeainete lõimimine, erinevad praktilised
tegevused ja uurimuslikud õppeülesanded.
Vee teema juures seadsime fookusesse ühekordse plastiku vähendamise ning
püüdsime äärmiselt keerulises olukorras
leida võimalusi, kuidas saame enda ja oma
pere käitumisharjumusi muuta. Sel korral
kaasasime oma töödesse-tegemistesse ka pereliikmeid, sest kodutöö sattus eriolukorra
esimestele nädalatele, kus laste liikumine oli
oluliselt piiratud.
Maa puhul proovisime leida võimalusi,
kuidas vähendada toidu raiskamist. Kulinaarsete katsete tulemusena valmis digitaalne säästuaja retseptiraamat. Oluline oli
läheneda loominguliselt külmkapis olevatele toiduainetele, mis tavaolukorras leiaksid
suure tõenäosusega tee prügikasti või kom-

postihunnikusse. Lisaks söögitegemisele
uurisime, millele tuleks tähelepanu pöörata
poodi minnes ja sisseoste tehes.
Õhu puhul keskendusime liikumisele.
Õuesõpe osutus maikuus nii toredaks ja
põhjalikuks ettevõtmiseks, et tehtud töö
koondus ajaveebi liigumevabalt.weebly.
com. Kodutöö raames liikusime ise ning kutsusime õue ka teisi.
Kokkuvõttes võimaldas keskkonnaprojektis osalemine ühiselt uurida ja avastada, katsetada ja lahendusi välja pakkuda. Kindlasti
jätkame keskkonnaalaseid ühistegevusi ka
järgmisel õppeaastal. Täname kogu klassiga
kõiki, kes meie tegemistele kaasa elasid, ja
soovitame tutvuda „Võta vabalt!“ tegevustega kodulehel www.votavabalt.ee. Märkame,
hoolime, tegutseme! Üheskoos!
Evelin Teiva,
3.e klassi õpetaja

Vohnjas peeti kevadpidu
5. juunil toimus Vohnja Lasteaed-Algkoolis kevadpidu, millega saadeti tublid kooli- ja lasteaialapsed suvele vastu.
Kiideti lõpetajaid ja tänati vanemaid.
Neljanda klassi lõpetasid ja Vohnja koolist suurde maailma astusid Eva Kiipus,
Derek Tuulik, Madis Pajussaar ja Kadri
Pugovkin, klassijuhatajaks Kristi Kasemets. Kooliteele asuvad lasteaialõpetajad
Liisa Aas, Marta Amelia Kalmus, Robin
Olivia Kalmus, Alfred Kiipus, Kuldar
Kuldsalu, Rein Pugovkin ja Paul-Jakob
Vilms, õpetajateks Tiina Poopuu ja Heivi
Koosapoeg.
Kontserdi lõpus ilmus kõikide silmade
ette mustkunstnik Marko oma üllatavate trikkidega, mis panid nii suured kui ka
väikesed ahhetama. Kena koosviibimine

lõppes traditsioonilise koogisöömisega.
Lõpetajad istutasid mõisaparki õunapuu,
mille vilju saab maitsta kogu Vohnja koolipere.
„Ma võin kindel olla, et te ei käinud siin
koolis mitte ainult õppimise, vaid ka koolikaaslaste pärast. Koos muutsite üksteise
päevad paremaks ja tunnid põnevamaks.
Lustisite näitemängu tehes ning olite lahedad semud jalgrattamatkal. Soovin südamest, et me suutsime teie aastad siin
koolis kõigile rõõmsaks, põnevaks ja eelkõige kasulikuks teha. Loodan, et te jääte
oma esimesi õpetajaid heade mõtetega
taga igatsema,“ sõnas direktor Õnne Kiviperk oma kõnes. Direktor lõpetas oma
kõne sõnadega: „Püüa pilvi, sa ulatud
Kevadpidu oli kena ilmaga lausa lust õues pidada. Foto: Kodukant
nendeni!“. (KK)
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VOLIKOGU

Kodukant

Hulja turbamaardla avalik arutelu

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
27. mai istung Kadrina rahvamajas
1

2.

Volikogu võttis vastu otsuse teha ettepanek Tariston
AS-ile keskkonnamõjude hindamise läbiviimiseks Uku
maardla Uku liivakarjääri maa-alal eesmärgiga välja
selgitada kavandatava tegevusega kaasnev keskkonnamõju, sealhulgas keskkonna kaudu toimiv mõju inimese
tervisele, heaolule, varale ja kultuuripärandile.
Volikogu andis loa riigihanke „Kadrina valla üldplaneering“ korraldamiseks tähtajaga kuni 15. detsember 2022.

Miniekskavaator
2,7 tonni

juuni 2020

Keskkonnaamet teatab OÜ Tootsi Turvas Hulja turbatootmisala turba kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju
hindamise (edaspidi KMH) programmi
avaliku arutelu toimumisest.
Kavandatava tegevuse eesmärk on
turba kaevandamise taastamine mahajäetud Hulja turbamaardlas. Hulja
mäeeraldis koosneb kahest lahustükist
Hulja turbamaardla kesk- ja lõunaosas
asuvatest hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru plokkidest 5 ja 6. Põhjapoolne mäeeraldis (Hulja tarbevaru
plokk 5) asub Lääne-Viru maakonnas
Rakvere vallas Veltsi külas Hulja soos
ja lõunapoolne (Hulja tarbevaru plokk

6) Kadrina vallas Tirbiku külas Kanavõhma soos. Põhjapoolse mäeeraldise
teenindusmaa jääb Haljala valda Auküla küla territooriumile. Keskkonnaamet algatas kavandatavale tegevusele
KMH oma 19.11.2013 kirjaga nr V 105/13/18803-5.
Kavandatava tegevuse arendaja on
Tootsi Turvas OÜ, otsustaja Keskkonnaamet ja KMH ekspert MAVES OÜ.
Tulenevalt riigis valitsevatest nõuetest palume terviseohutuse tagamiseks
end arutelule eelregistreerida, edastades e-kirja aadressile: camilla.kastein@
keskkonnaamet.ee hiljemalt 26.06.2020.
KMH programmi avalik arutelu
toimub 30.06.2020 kell 17.00 Hulja
auto-motoklubis (Keskuse tn 5, 45203
Hulja, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond).
Keskkonnaamet

Tuge pakkuv tugikeskus

BIOPUHASTITE, SEPTIKUTE PAIGALDUS
VEE- JA KANALISATSIOONITÖÖD
KAEVE- JA PINNASETÖÖD
ÜLDEHITUS

53 330 146
info@jartex.ee
www.jartex.ee

TÄNAME
Vohnja mõisapere kiidab MerksWood OÜ tublisid niitjaid. Mõisa ümbrust niidetakse juba kolmandat korda ning nii kiiret ja korralikku tööd ei
ole ammu nähtud.

Hauaplatside ja tähiste
korrastamine, hauaplatside ja piirete
ehitamine. 526 0804

Kadrina vald esitas koostöös Kadrina
Keskkooliga 2019. aastal projektitaotluse SA Innove taotlusvooru „Kaasava
hariduse põhimõtete rakendamiseks
üldhariduskoolides“. Projekti tegevusi
alustati mullu oktoobris ning lõpetati
selle aasta mais. Projekti kogumaksumus oli 43 389,39 eurot, millest 35
785,22 eurot pärines Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 7604,17 eurot
valla omafinantseeringust.
Projekti eesmärk oli suurendada
kooli valmisolekut rakendada kaasava
hariduse põhimõtteid, et toetada erivajadustega õpilaste õppimist elukohajärgses koolis. „Alates 2010. aastast on
Eesti hariduskorralduse läbivaks põhimõtteks kaasava hariduse rakendamine. Kõige üldisemalt taotleb kaasav
hariduskorraldus erivajadustega laste
sotsiaalset kaasatust ja õppekorraldust
eesmärgiga luua õpilastele paremad
võimalused hariduse võimetekohaseks
omandamiseks,“ sõnas Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani.
Projekti käigus kaasajastati tugispetsialistide tööruumid ning klassiruumid, kus töötatakse erivajadustega
õpilastega. Tugispetsialistide tööruumid viidi üle C-korpuses olevasse tiiba, kus värskendati viimistlust ning
ruumid sisustati tänapäevase mööbliga. Privaatsed ruumid pakuvad mitmekülgseid võimalusi nõustamiseks,
tunnirahu tagamiseks või aja maha
võtmiseks. Koridoridesse loodi puhkealad, kuhu on paigutatud kott-toolid, tumbad, mängulauad, et pakkuda
mitmekülgseid võimalusi vahetundide
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Juuni juubilarid
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Spetsialistide kabinetid asuvad samuti
klassiruumis, kuid on eraldatud klaasist
seintega. Foto: Kodukant

ja pikapäevarühma tundide läbiviimiseks ning vaba aja sisustamiseks, aga
ka individuaalõppe- ja rühmatundide
läbiviimiseks. „See kõik loob paremad
töötingimused nii õpilastele kui ka tugispetsialistidele. Samas on võimalik
ka individuaalsemalt ja paindlikumalt
õpilastele läheneda ning vastavat tuge
pakkuda,“ sõnas direktor.
Õpilaste toetamisel õppeprotsessis on koolil pikaajalised praktilised
kogemused ning välja on kujunenud
toimiv süsteem. Kadrina kool pakub
mitmeid toetavaid tegevusi erivajadustega õpilaste arengupotentsiaali
rakendamiseks, sh õpilaskodu, pikapäevarühmad, individuaalsed konsultatsioonid. Olemas on tugispetsialistid
– sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog-nõustaja, õpilaskodu kasvatajad, õpiabiõpetajad. Veel on vajadus
eripedagoogi, logopeedi ja psühholoogi järele.
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Aprillis registreeritud lapsed
ARON ROOSIMÄGI
LOORE PROSSO
1.juuni seisuga on Kadrina valla elanike
arv 4818.
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

Korstnapühkija 5560

4046

OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad.

Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Ostan igas seisukorras
sõidukeid ja kaubikuid, võivad
vajada remonti. 5309 2650

Müüa saetud ja lõhutud
küttepuud kojuveoga.

Pikkus ja kogus vastavalt soovile.

Reesi Sirvi,
HEV kordinaator

Kontakt 5647 6346 või
õhtuti 325 0113.

Minu Kadrina

Marko Tomentšuk

Kolonelleitnant Marko Tomentšuk on 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni ülem

Mälestame

Mis seob Teid Kadrinaga?
Kadrinas on minu lapsepõlvekodu, kus ma käisin lasteaias ja koolis. Vaatamata sellele,
et elutee on viinud mind Kadrinast pisut eemale, tulen ma siia ikka ja jälle rõõmuga
tagasi, et külastada oma vanemaid ja sõpru. Samuti on Kadrina olnud juba aastaid meie
suguvõsa peamiseks kogunemiskohaks, kus saavad meie pere väiksemad ja suuremad
koos aega veeta. Lisaks seovad mind Kadrinaga minu lapsepõlve suurimad ja põnevamad mälestused.

ELDUR ELLER
2.07.1936 - 27.04.2020

LIA VILTRUP
13.10.1930 - 29.05.2020

VILMA KIPPEL
1.08.1931 - 9.05.2020

MALLE MIHHAILOVA
18.07.1939 - 2.06.2020

SAIMA KIVISILD
19.04.1929 - 11.05.2020

TIIT-OLAVI NURM
7.10.1953 - 5.06.2020

Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Olen ikka igal võimalusel kiitnud Kadrina kooli. Kadrina Keskkoolis sain väga tugeva alushariduse, mis on mind elus edasi
aidanud. Lisaks parimale koolile on Kadrinas suurepärased treeningu ning vaba aja veetmise võimalused. Eriti südamelähedane on mulle maadlus. Loen alati lehest huviga nupukesi Kadrina maadlejate saavutustest ning elan neile kaasa. Olen Kadrina
arengutega peamiselt kursis tänu vanematele. See mida kuulen ja näen, teeb südame soojaks.

HELJO ROOSIMÄGI
27.05.1934 - 14.05.2020

RAIVO KULL
21.07.1946 - 7.06.2020

Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Vaatamata sellele, et ma ei ole praegu Kadrina valla elanik, soovitan ikka ja jälle oma kaasvõitlejatele, kes on Tapa sõjaväelinnakusse teenima asunud, Kadrinat kui suurepärast ja peresõbralikku elukeskkonda.

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

Lisete.Laisaar@kadrina.ee
Trükiarv 2300 eksemplari

Kadrina vallavalitsus tel: 322 5600		
Rakvere tee 14, 45201 Kadrina			

Foto: Erakogu

e-post:kadrina@kadrina.ee
www.kadrina.ee

