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Tasapisi valmiv tervisekeskus

Kõik sisetööd Kadrina tervisekeskuses hakkavad lõppema.
Eelmisel kohtumisel kooskõlastatud kraanikausid ja segistid
on paigaldatud. Kokku on lepitud tualett- ja duširuumide inventari kinnituskohad. Puudu on ikka veel siseuksed ja koridorides on PVC-kate üles võetud, sest see osutus praagiks.
Esimene probleem on ehitaja väitel soomlaste streigi tagajärg.
Viimane lubadus on, et uksed saabuvad märtsi lõpuks.
Ringkäigul leidis enam arutust, kuidas paigaldatud kaablid ja torud visuaalselt kenamaks muuta. Eriti torkasid silma
jahutusseadmete kondensvee äravoolud. Arutati ka registratuuri kabiini ees olevat ala, ruumi võtab ära ääres olev radiaator. Tellija ja ehitaja esindajad lubasid otsida probleemidele
lahendusi, kuigi kõik on tehtud vastavalt projektile ja häid
lahendusi napib.
Välistööd ei ole palju edasi liikunud, kuna ilm ei soosi mullatöid. Hoone välisfassad on suures osas valmis. Toimub parapetiplekkide paigaldamine.
Aarne Laas,
abivallavanem

Perearstid ja personal uue majaga tutvumas. Foto: Kodukant

Kadrinas on loodud
hariduskogu
Hariduskogu on kodanikualgatus, mis koondab ühise laua taha
Kadrina Keskkooliga seotud organisatsioonid ja sihtgrupid.
Ettevõtja Juhan Viise algatusel loodi Kadrina hariduskogu,
mille eesmärgiks on keskkooli arenguks kõigi osapoolte koostöö ja parima kompetentsi kaasamine. Hariduskogusse kuulub
11 liiget: volikogu esimees Madis Viise, hariduskomisjoni esimees Mati Tiiter, vallavanem Kairit Pihlak, Kadrina Keskkooli
direktor Arvo Pani, keskkooli õppealajuhataja Ingrid Vaikmaa,
kooli hoolekogu esimees Margit Murumägi, õpilasesinduse
president Karolin Kaasik, vilistlaskogu esimees Ain Suurkaev,
Kadrina valla elanik Rein Sikk ja hariduskogu ellukutsuja Juhan Viise ning kooli lastevanemate esindaja Vallo Sokk.
Igal hariduskogu liikmel on võimalus enda ümber koondada töörühm, kes omakorda saab anda sisendi ideedeks ja arvamusteks hariduskogu liikmele. Esimene hariduskogu koosolek koos töörühmadega pidi toimuma 14. märtsil, kuid lükkus
eriolukorra väljakuulutamise tõttu edasi.
Juhan Viise sõnul on kõigi osapoolte eesmärgistatud koostöö ja objektiivne informeeritus edu alus. Kadrina vallavanema
Kairit Pihlaku hinnangul on hariduskogu loomine suurepärane
näide, kuidas kogukonna aktiivsed liikmed panustavad ühise
suure eesmärgi nimel. „Usun, et hariduskogu tegevusest kasvavad välja uuenduslikud ideed ja konkreetne tegevuskava, kuidas pidevalt arenevas maailmas luua Kadrinasse Eesti parim
kool” ütles Pihlak. (KK)

Vabariigi 102. aastapäeval andis Juhan Viise Arvo Panile üle
tänumeene festivali CADrina vedamise eest. Foto: Kodukant
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Kirjutajast loomaarst Tiina Zõbin

Nii mõnelegi võib nimi Tiina Zõbin tuttav olla
või kõlab nimi Tiina Seier-Zõbin tuttavamalt.
Tiina Zõbin sattus Kadrina valda elama üle 10
aasta tagasi. Siit hakkas ta mööda Eestit ringi
sõitma ning loomadele appi ruttama. Vabal ajal
haarab vanamoeliselt pliiatsi ja paberi või istub
arvuti taha ja hakkab kirjutama. Kes Tiina Zõbin
on ja millest ta kirjutab?
Tiina, elad Läsna külas. Kuidas elu pealinnatüdruku siia tõi?
Kohtusin abikaasa Janekiga aastal 2007.
Tema töötas Tapal ja mina Tallinnas ning
aasta pärast kohtumist hakkasime otsima
maja, kust mõlemal oleks mõeldav iga päev
tööl käia. Läsna trehvas nagu kirik keset
küla olema. Olen kodu valikuga väga rahul
nii logistika, loodusläheduse kui külakogukonna mõttes.
Milline näeb välja sinu igapäevatöö?
Igapäevane töö on ettearvamatu, vahel
kuhjub hulk patsiente lühikese aja peale ja
teinekord on hea teha paberitööd, muidu
korrastamist või kasvõi raamatuid kirjutada. Loomaarstitöö tavalisemad toimingud
on vaktsineerimised, kastreerimised, steriliseerimised, haavade õmblemised, kiibistamised, lonke uuringud hobustel, liigeste
süstimised, röntgenülesvõtted jne. Põhilised
patsiendid on mul koerad, kassid ja hobused. Käin ka Maaülikooli hobusekliinikus
patsiente vastu võtmas ja artroskoopilisi lõikusi tegemas. Põhjalikuma pildi sellest tööst
saab raamatust „Loomaarstilood“.
Sinu esimene raamat kannab pealkirja
„Aastad Tallinna Hipodroomiga“. Milline
seos on sul hipodroomiga?
Hipodroomi teemal läheb süda alati
soojaks – selle taga on pikk ja sügav suhe.
Sattusin hipodroomile 1987. aasta maikuus
ning olin kohe kadunud hing ja seda siiani.
Hobused ja võiduajamiste miljöö imes endasse nagu laugas. Seda hirmsam on terendav perspektiiv kinnisvaraarenduse näol,
hipodroomi kadumine jätab sellega seotud
inimestesse ja ka Tallinna linnaruumi jääva
augu. Isegi, kui Tuula külla midagi asemele
ehitatakse, ei saa see kuidagi olema võrdväärne juba ainuüksi ajalugu ja asukohta
arvestades.
Raamatu kirjutamiseni jõudsin pärast
30 aastat hipodroomil materjali kogumist.
2016. aasta sügisel. Võistlushooaja lõppedes
tekkis moment, kui tegevus hipodroomil
jäi olematuks, kaamos tuli peale. Pidevalt
tiksus kuklas, millal tuleb kompsud kokku
panna ning ei jäänudki muud üle, kui see
ahastus paberile panna. Tekst ise ei saanudki väga ahastav, vaid suures osas naljakaski,
nagu lugejad mainivad. Raamat on kirju-

Kirjutajast loomaarst oma põnevust pakkuvate kirjatükkidega. Foto: Erakogu
tatud memuaaridena perioodist 1987-2017
ning sobib lugemiseks kõigile, keda loomad
vähegi huvitavad. Ei tasu heituda pealtnäha
spetsiifilisest pealkirjast, juttu on palju laiematel teemadel kui vaid traavlid.
Sinu teine raamat kannab nime „Loomaarstilood“. Kuidas see sündis?
„Loomaarstilood“ kirjutasin sisuliselt lugejate tellimuse peale, kui nad olid esimese
raamatu läbi lugenud ja oma tagasiside andnud, et arstiteemat oli ikka liiga vähe, vaja
rohkem. Üks hea kolleeg iseloomustas „Loomaarstilugusid“ väga tabavalt, et raamat on
kontsentreeritud nagu puljongikuubik. See
oligi eesmärk – tulemus pidi saama klaar
ja kange. Ma ei armasta nämmutada, vaid

asun üsna otse asja kallale. Üks hea lugeja
liigitas raamatu stiili poolest lausa britiliku
küünilisuse alla nii teksti otsekohesuse kui
mõninga musta huumori tõttu. Mis parata,
loomaarstipraktikast ilma vere ja surmata
kirjutamine sobiks vaid lasteraamatusse.
Kui „Loomaarstilood“ räägivad tahes
tahtmata koduloomadest, ei puudu sul
kindlasti ka lood metsloomadest.
Pean 4,5 ha suurusel metsaga ümbritsetud
kinnistul elamist suureks luksuseks, mida
väga naudin. Käin sageli metsas jalutamas,
olen seal kohanud nii põtru, metssigu kui ka
kopraid. Rebased, jänesed, oravad ja kitsed
käivad teinekord akna alt mööda ja aprillikuine unine karu leidis tee majast 14 meetri
kaugusel kasvava tamme otsa. Korra on õnnestunud lagendikul ka merikotkast näha.
Sookured kõnnivad kevaditi ümber maja.
Väiksemad linnukesed söövad olenevalt talvest saja euro eest päevalilleseemneid ära ja
pakuvad toredat vaatepilti.
Millega vabal ajal tegeled, kui raamatute
kirjutamisest aega üle jääb?
Siin tuleb teravalt välja linnas ja maal elamise vahe – linnas käimisi planeerin ikka
asjaajamiste järgi, iga uitmõtte peale mõnda
meelelahutusasutusse ei torma ning kui õnnestub mõni sõpradega kokkusaamine linnas käigu sekka klapitada, on hästi. Laulan
Läsna-Loobu külakooris, jõudumööda käin
ujumas või tegelen oma hipodroomi tallis
elava hobusega. Soojemal ajal võtavad kodus olles aiatööd kogu vaba aja, sügiseti-talviti hulgun metsas või koon salle-sokke-kindaid. Vahel õnnestub mõni kaugem reis ka
ette võtta. (KK)

Müstline maailm, mis on leitav kindlasti ka Läsna metsade vahelt.
Foto: Aivo Oblikas Photography

Teave eriolukorraga seonduvast Kadrina vallas

Reedel, 13. märtsil toimus Kadrina Vallavalitsuses erakorraline koosolek, millest võtsid
osa allasutuste juhid, koolide ja lasteaedade
direktorid ning kriisikomisjoni liikmed, et
arutada läbi Eesti Vabariigi valitsuse kehtestatud eriolukord ning tegevuste edaspidine
korraldamine.
Tulenevalt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO otsusest kuulutada välja koroonaviiruse (COVID-19) pandeemia ning
tõsiasjast, et viirus levib praegu ka kõikides
Euroopa Liidu riikides, hindab terviseamet
koroonaviiruse kohapealse piiratud leviku
riski kõrgeks.
Alates 16. märtsist on Vabariigi valitsuse
otsusega kõik haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, kogu riigis suletud, k.a Kadrina Keskkool ja Vohnja Lasteaed-Algkool
ning toimub distantsõpe. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.
Lasteaia Sipsik Kadrina ja Hulja rühmad
ning Vohnja lasteaed jätkavad esialgu tegevust ning lasteaedade sulgemine otsusta-

takse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsub
Haridus- ja Teadusministeerium üles kõiki
lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik
jätma lapsed koju ning mitte viima neid vanavanemate juurde, kes on riskigrupis.
Lisaks juhib Haridus- ja Teadusministeerium tähelepanu, et distantsõppe perioodil
ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud
jms. Kadrina Kunstidekoolis toimub samuti
kaugõpe. Õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning viibida kodus.
Lapsevanematel palutakse jälgida, et lapsed
peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.
Keelatud on kõik avalikud kogunemised
ja spordiüritused. Kuni 1. maini jäävad suletuks muuseumid ja kinod ning keelatud
on kontserdid, konverentsid ja spordivõistlused. Kadrina valla kultuuri-, haridus- ja
spordisündmused ei toimu kuni 1. maini,
kui valitsus teisiti ei otsusta. Alates 14. märtsist on suletud Kadrina spordikeskus, 17.
märtsist on ajutiselt suletud Kadrina raamatukogu ja selle filiaalid ning postipunktid
jäävad avatuks. Kadrina postipunkt asub

alates 17. märtsist Viru Talutehnikas, avatud
on E-R kell 09.00-16.00.
„Vallavalitsuse töö jätkub, kuid osaliselt
kaugtöö vormis. Palume esmalt pöörduda
siiski kirjalikult või telefonitsi ning vallamajja tulla vaid vältimatu vajaduse korral,”
sõnab Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.
Kriisikomisjon palub kõikidel lastevanematel teavitada haridusasutusi ning vallavalitsust, kui on viirusekahtlus.
Kadrina perearstid annavad teada, et plaaniliste haigete vastuvõtt on peatatud ning
paluvad ägeda haigestumise korral (palavik,
kurguvalu, köha ja nohu) pöörduda perearstikeskusesse esmalt telefonil 325 0920 või jätta teade e-postile kadrinatk@hot.ee.
Palume säilitada rahu ja arukust ning
NB! Sel
hetkel, kui
märtsikuu leht
mõistvat
suhtumist!
(KK)
ilmub, võivad olla sisse viidud muudatused eelnevalt loetud tekstis.
Kõige täpsem info on kättesaadav
helistades Kadrina valla valvetelefonile 322 5600 või kirjutades e-posti
aadressil: kadrina@kadrina.ee.
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Huvitavad kohtumised
Kadrina raamatukogu tubli naispere Ene Heide juhtimisel on
käima lükanud toreda ürituste sarja, kuhu tahavad vallarahvaga kohtuma tulla loomeinimesed kogu Eestimaalt. Vahel on
külalisteks ka kaugemal resideeruvad Eestimaa pojad ja tütred.
Ühel vastlakuu õhtul esines Kadrina valla raamatukogus kirjanik ja multitalent Mihkel Raud. Kadrina rahvas sai
kuulda huvitavaid lugusid Mihkli toimetamistest Ameerikas
ja Eestimaal. Rõõmus naer ja osalejate huvitavad küsimused
hoidsid meeleolu kõrgel ning hea tuju oli nii esinejale ja ka
kuulajatele tõeliseks naudinguks.
Reedel, 6. märtsil ootas Kadrina kirjandusklubi saali kinoklubisse külalisi Kadrina keskkooli koolipoiss Kristjan
Pärnamäe oma filmiga “Küla, kus asus linn”. Film jutustab
kohalikust külaelust läbi ajalooratta. Film Läsna küla rahvast
ja nende igapäevastest toimetustest erinevatel ajajärkudel oli
huvitav ja ehe. Külaelanikud meenutasid rahulikult ja soojalt, mõni maamees talle omase ja kaasasündinud huumori- ja
esinemisoskusega. Neid proovis õigel jutusoonel hoida Ene
Pihol, kauaaegne küla-, kultuuri- ja seltsielu kooshoidja ja külateatri looja.
Omaette põimub sellesse filmi lugu mehest, kes tõusis hommikul üles selleks, et teha midagi kasulikku oma koduküla
rahvale. Kalju, keda külarahvas nii linnapeaks kui takupeaks
kutsub, on aga filmitegija nägemuse järgi igati austust ja tähelepanu vääriv inimene. Kuigi tegu on dokumentaalfilmiga
tahan teha ühe julge võrdluse. Kadrina kihelkonnast on pärit
mees, kes pälvis Eesti filmi sajandiauhinna. Usun, Kristjan, et
auhinnad ootavad sind veel ees.
Kuulas, vaatas ja pani kirja
Pearu Nukk
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Sipsik tervitas Eestimaad
Selle aasta veebruaris on Eestimaa ilm täis
tormituuli ja sajab palju vihma, aga meie
meel on rõõmus ja süda soe, sest on pidutsemise aeg. 17.-21. veebruarini tähistas
Sipsiku pere Eestimaa aastapäeva – lasteaias toimus „Eesti nädal“.
Kadrina maja ettevalmistused algasid
juba varem. Iga laps sai rahvuslikus stiilis
kaheksakant-lillemotiivi, mille ta oma valitud värvidega rõõmsaks tegi. Need laste
poolt ilusaks tehtud motiivid kaunistavad
meie lasteaia koridore ja trepikodasid. Iga
majja siseneja märkas neid kohe. Lapsed
proovisid leida enda oma ning seda rõõmu
vanemate ja sõpradega jagada. Maja on
suur ja tihti võttis oma kaunistuse otsimine
palju aega. Kaheksakant-sümbol tähistab
Eesti rahvariiete mustrites õnnetähte.
„Eesti nädala“ esmaspäev sai hoogu
kooslaulmisest ja vanade laulumängude
mängimisest. Selle aasta suvel kutsub Sipsik kõiki Kadrina valla mudilasi ühisele
Sipsiku laulupeole, Eestimaa aastapäev
tundus õpetaja Merlinile õige aeg selleks
sündmuseks harjutamist alustada. Lauluja mängulusti jagus igas vanuses lastele
terveks hommikuks.
Taas said kinnitust laulusõnad: „Eesti
laps ei karda halba ilma.“ Meie liikumis
õpetaja Maarit ei karda ka, tema eestvedamisel toimusid lasteaias Presidendimatkad. Rühmade kaupa käidi Paisjärve
kevadist-talvist loodust nautimas ja koos
liikumisest rõõmu saamas. Need kelle jalad lühemad, said ka lühema matka. Vanemate rühmade matkaraja pikkuseks tuli 5
kilomeetrit.
Ka Hulja maja tähistas vabariigi aastapäeva kaunistatud rühmade ja saaliga.
Toimus rahvuslikus stiilis pidu, mida juhtis õpetaja Tiiu. Muusikaõpetaja Karini
õpetatud laulud kõlasid kaunilt ning eriti
ilusti kõlas laste ja töötajate ühises esituses
meie oma kandi laul „Virumaa laul“. Oli
soe ja südamlik pidu.

Sipsikupere õnnejoovastuses „Sipsiku“ filmi eel. Foto: Erakogu

20. veebruaril oli Kadrina maja elevust ja
ootusärevust täis. Toimus Eestimaa aastapäevale pühendatud kontsert-aktus koos
lippude, hümni laulmise, kõnede kuulamise, luuletuste, laulude ja tantsudega - nii
pidulik ja püha nagu üks Eesti Vabariigi
aastapäev olema peab. Laste silmad särasid ja süda rõõmustas. Eestimaa sai 102,
seda teab meil iga laps!
Pärast aktust algas koolieelikute rühmades presidendi vastuvõtt. Nagu võluväel
muutusid Lepatriinu ja Mesimummi rühma lapsed ministriteks, kuulsateks lauljateks, sportlasteks, teadlasteks, headeks
õpetajateks ja loomaarstideks. President
Eve-Ly pidas pika ja innustava kõne. Jagati aumärke ja tunnustusi. Peol osales ka
peaminister Sass, kes tervitas rahvast oma
vahva kõnega. Peaministri kõne kutsus
esile tormilise aplausi. Külalised tantsisid
valssi ja loomulikult ei puudunud ka näksilaud.
Selle päeva lõunasöök rühmades oli pidulik: linad olid laual, lauad olid kaunistatud, toit oli maitsev, magustoiduks Sipsiku
jäätis, laudadel põlesid küünlad, tähistati
tähtpäeva vääriliselt.

Kui headus ei mahu südamesse ära

Paremal filmi autor Kristjan Pärnamäe koos filmis intervjuu andnutega. Foto: Kodukant

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Veebruarikuu lehes ilmunud pildil oli
Neeruti Seltsi looja Enn Loik (19282003).
Õigesti vastanuid oli 6: Ellu Mumm,
Ülo Kais, Ainu Kirotbek, Peeter
Viira, Jüri Vološtšenko ja Marje
Rüü.

Kadrina keskkooli 4. klassis õpivad kindlasti ühed suure südamega lapsed, kes
hoolivad loodusest ja loomadest ning
kogu maailmast. Nõnda juhtuski, et ühel
tavalisel koolipäeval tundsid lapsed muret
Austraaliat laastava metsatulekahju ning
sellega kaasnevate tagajärgede pärast.
Kuna loodusõpetuse tunnis olid teemaks just looduskatastroofid ning õpilaste
küsimused haakusid väga hästi antud teemaga. „Õpilasi paelusid küsimused, mis
saab loomadest ja inimestest, kas mõni liik
võib välja surra, kuidas päästjad tegutsevad, milline on seal hetkel ilm,“ sõnab loodusõpetuse õpetaja Raili Rohula. Lapsed
näitasid tunnis üles suurt huvi maailmas
toimuma vastu ning valutasid südant.
„Kujutlesime end ette uurivateks ajakirja-

nikeks, õpilased süvenesid teemasse ning
tegid ettekanded,“ kiitis õpetaja õpilasi.
Et väikeste maailmakodanike entusiasm
liigutas õpetajat sedavõrd palju, jagas ta
oma emotsioone ka austraallannast sõbrannaga. „Sõbranna omakorda oli vaimustatud, et nende jaoks nii kaugel, teisel pool
maakera toimuv sedavõrd korda läheb. Tal
tekkis soov meid tänada,“ sõnas Rohula.
Sellele kõigele järgnes teade, et Kadrina
keskkooli 4. klassi loodusõpetuse rühmale on üheks aastaks adopteeritud koaala.
Kõik rõõmustasid, nii õpetaja kui ka õpilased, kelle jaoks oli koaala adopteerimise
uudis väga eriline.
„Teame nüüd rohkem nii Austraalia kui
sealsete loomade kohta. Uurisime koos
klassiga ja lugesime ka ise veel lisaks sel-

Uus küsimus: Mis hoone on pildil?

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

Eestlaste värvilised kunstiteosed, mis pakuvad rõõmu igale vabatahtlikule.

Nädala viimane päev oli kõige oodatum.
Toimus ühine väljasõit. Hommikul vuras
lasteaia ette kolm suurt bussi. Seitse Kadrina maja rühma ja kaks Hulja maja rühma sõitsid koos Sipsikuga Rakverre. Sellel
hommikul oli Sipsiku lasteaia päralt Rakvere kinomaja, kus vaatasime koguperefilmi „Sipsik“. Rõõmustasime ja kurvastasime meie lasteaia nimikangelase Sipsikuga
tema toredate seikluste üle. Film meeldis
nii lastele kui ka suurtele.
Soovin südamest tänada aktsiaseltsi Premia Tallinna Külmhoonet, kes kinkis kõigile meie lastele Eesti aastapäeva ja kino
ühiskülastuse puhul Sipsiku jäätise. Jäätis
andis meie üritusele veel magusama meki
ja maitses ülihea!
Samuti soovin tänada kõiki õpetajaid,
lasteaia töötajaid, lapsevanemaid ja lapsi
toreda nädala eest! Ei ole maailmas teist
nii vahvat rahvast, ilusat keelt ega kaunist
maad kui meie Eestimaa. Oleme uhked
selle üle ja õpetame oma lapsi selle üle uhked olema. Hoiame, hoolime ja armastame
oma kodumaad, et meil kõigil oleks siin
hea elada!
Anu Faelmann-Klaus

le kauge maa kohta,“ rõõmustasid tublid
neljandikud. Väikestel kadrinlastel oli
võimalus maailma päästmisse hea tahtega
panustada. „Kogu see aeg näitas, et meie
noored on väga suutlikud maailma hoidma. Neil oli võimalus näha seda, et maailmas tehakse palju ära just vabatahtlike
abil,“ kiitis Rohula õpilasi. 4. klassi nimel
annetatud raha läheb loomade päästmisesse, kogutud summast üle jääv osa suunatakse teadusesse ning koaalade haiguste
uurimisse. „Tekkis tänutunne ja teadmine,
et koostööd saab teha nii oma klassis, kui
ka kaugetel maadel elavate inimestega,“
olid lapsed tänulikud.
Kadrina laste headus andis inspiratsiooni ka Tapa Gümnaasiumi 8.a klassile, kes
valmistas vahvaid kunstiteoseid ning läkitas need Austraalia vabatahtlikele. „Austraallaste sõnul tunnevad sealsed vabatahtlikud alati rõõmu laste osavõtlikkusest
ning kunst leiab endale koha seintel,“ ütles
Rohula. „Peaksime oma klassiga ka korjanduse loomade abistamiseks tegema,“
lisasid lapsed kiiresti.
Kadrinlaste adopteeritud metsikud
koaalad, ema ja poeg, on tänaseks juba
paranenud ning loodusesse lastud. Lastele rõõmu valmistanud koaalad on äratuntavad kiipide järgi, mis nende kõrvas
on. Infolehe kohaselt on koaalade elukoht
koaalakeskuse läheduses, kus neid raviti.
Koaalakeskuses tehakse ekskursioone, haridusprogramme ning tutvustatakse loomi. „Koaalakeskusega on võimalik ka vabatahtlikuna liituda,“ rõõmustab õpetaja.
Seega on olemas võimalus, et suure südamega neljandikud, külastades Austraaliat,
võivad adopteeritud koaaladega kohtuda.
Loo võtab kokku väike Romet, kes andis
teada, et kogu koaalade adopteerimise teekond jääb meelde südamliku, liigutava ja
laheda üllatusena! (KK)

Kodukant
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36. Eestimaa omavalitsuste talimängud
Kadrina valla sportlased esinesid
väga tublilt 36. Eestimaa omavalitsuste talimängudel. Mängud toimusid
peamiselt Kundas, Aseris ja Rakveres
ning suusaalad Otepääl.
Kadrina vald oli esindatud meeste korvpallis, lauatennises, males,
ujumises, suusatamises, mäesuusatamises, lumelauasõidus ja juhtide
võistluses. Kadrina vald saavutas üldarvestuses 50 omavalitsuse seas 15.
koha. Väikeste valdade arvestuses
saavutati tubli 6. koht, kokku oli väikeste valdade grupis 21 omavalitsust.
Kadrina valla korvpallimeeskond
tegi talimängudel otsa lahti, kui mängiti Paides eelturniiril. 5-liikmelises
alagrupis võideti kolm mängu alistades Paide linna, Antsla ja Elva valla
võistkonna ning kaotati üks mäng
Lüganuse vallale. Hoolimata võitu-

Mihkel Kersalu, Kristo Tammiksaar,
Ralf Sats ja Raivo Tribuntsov.
Traditsiooniliselt hoidis meie lippu kõrgel vallavanem Kairit Pihlak, kes juhtide võistlustel saavutas
naiste klassis 1. koha. Lisaks üldesikohale võttis vallavanem alavõidu
taekwondos.
Meie tublid lauatennisemängijad
saavutasid tihedas ja tugevas konkurentsis 6. koha. Lauatennise võistkonna
moodustasid Siim Arak, Rene Sorksep, Helga Vasemägi, Mihkel Arak,
Kairi Manninen ja Aarne Ruuto.
Mäesuusatamises saavutati 12.
koht, hea tulemuse taga seisid Lembit
Veskis ja Indrek Lepiksaar. MurdMurdmaasuusatamises kodukanti esindanud Ilmar Raap. Foto: Külli Leola
maasuusatamises saavutasid Ilmar
derohkest esitusest, jäädi alagrupis turniirile ei pääsetud. Kadrina valla Raap, Egert Lepiksaar, Indrek Lepikkolmandaks Lüganuse ja Antsla järel võistkonda kuulusid Oliver Reinol, saar ja Lars Riisalu Tehvandi raskel
ning talimängude korvpalli finaal- Hugo Martin Toming, Aaron Kiik, rajal 27. koha.

Polüetüleentorusid valmistaval
firmal uus juht
Aasta alguses vahetas Kadrina HAKA Plast tegevjuhti –
Kaul Augasmägi andis väärt
teatepulga üle varem samas
ettevõttes töötanud tootmisjuhile Eiko Ongale. Paljudele
kadrinlastele on Eiko tuttav
terviserajalt või hoopis Kadrina pasunakoorist, kus ta ei
puhu mitte pasunat, vaid taob
trumme.
„Kaul Augasmägi soov tegevjuhi kohalt kõrvale astuda
tuli minu jaoks ootamatult.
Kaul on loonud suurepärase

meeskonna ning üles ehitanud kindla, elujõulise ja likviidse ettevõtte. Ta on jätkuvalt omanikeringis ning hoiab
eemalt ettevõtte käekäigul
silma peal,“ sõnas ettevõtte
uus tegevjuht ning lisas, „üllatus oli loomulikult suur, kui
mulle pakkumine tehti. Siinkohal tahangi tänada omanikke mulle antud võimaluse
ja usalduse eest. Annan omalt
poolt parima, et teatepulgaga
nüüd väärikalt edasi minna!“
HAKA Plastis tuli Eiko On-

HAKA Plasti meeskond ühel suvisel NATO võistkondlikul testil,
paremal Kaul Augasmägi, tema järel nüüdne tegevjuht.
Foto: Kodukant

gal tootmisjuhina vastutada
ühe valdkonna eest, nüüd
tuleb tegelda aga kogu ettevõtte igapäevaste toimingute
korraldamisega. „Seoses ametivahetusega muutus ettevõtte struktuur peale minu veel
kahe inimese näol, mis tähendab, et uusi väljakutseid jagub
ka neile,“ ütles Onga soovides
jõudu ja jaksu kõigile asjaosalistele. Eiko Onga asemel on
tootmisjuhi ülesandeid täitmas Ivar Augasmägi.
„Meie ärivaldkonnas on
konkurents väga tihe ning
see ütleb juba kõik – suurt
rolli mängivad nii toodangu
kvaliteet, tarnekiirus kui ka
hinnapoliitika. Seda kõike aga
suudame tagada vaid ühtse
eesmärgi nimel ning meeskonnana töötades,“ annab
Onga vastuseks küsimusele,
milline on HAKA Plasti juhtimine.
Küsimuse peale, kas uue
tegevjuhiga tulevad ka uued
tuuled, vastas Eiko Onga
kindlalt: „Hetkel jätkame
endistviisi ning suuremaid
muutusi ees ei näe. Struktuur
on paigas, meeskond tubli
ning töökas – milleks lõhkuda
midagi, mis toimib?“ (KK)

Ristsõna Kadrinast
Kuna seoses valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga on kuni 1. maini keelatud kultuuri- ja
spordisündmused, siis koduste kükkide ja käte kõverdamise kõrvale on siin ka üks ristsõna.
Et meel oleks rõõmus ja pea lahti! Head lahendamist!
1. Kadrina nimi on tulnud just tema nimest, kelle kleidi kõrval tihtipeale kalaautot kohata
võib.
2. Sellel kadrinlasel ei olnud probleemi kaks kundet korraga uksest välja tõsta.
3. Kadrina aleviku kõige pikem tänav.
4. Eesti Vabariigi peaminister 1919. aastal.
5. Kadrina valla üks naabrivalve piirkondi.
6. Just seda looma kutsutakse ka päts ja pätajalg.
7. Eestimaa Aasta Küla 2017.
8. Hinnatud Eesti filmilooja.
9. Purunenud ese, mida on kajastatud Kadrina valla vapil.
10. Kadrina vanasõna „Pikad…, pikk aru; lühikesed …, lühike aru“
11. Just selles klassitsistlikus hoones asub ruum, mida kutsutakse möllutoaks.
12. Kadrina Eesti Hariduse Seltsi esimees aastatel 1909-1936.
13. Kadrina vallalehe Kodukant esimene toimetaja, paljude laste lemmikkirjanik.
14. Üks suurematest rändrahnudest Eestis.
15. Nüüdisaegne Kadrina EPT tähendab – Eriti Pole…
16. Kiri Emakeele ausambal.

Malevõistkond oli samuti väga
tubli ning tasuks 19. koht. Malevõistkonnas olid meie valla rivistuses üles
antud Heiki Metsala, Roland Rand,
Ülle Orgmets, Rainer Järvsoo ja Mirtel Römer.
Kadrina valla ujumistiimi kuulusid Rosabel Klopp, Arleen Klopp,
Karolina Mitt, Laura Eliise Sokk ja
Maigron Matsiselts, kes saavutasid
üldarvestuses 16. koha.
Kadrina Spordikeskus tänab kõiki
sportlasi ja abilisi, kes aitasid valla
sportlased mängudele ja tegid selle
kõik võimalikuks. Täname ka Kadrina Vallavalitsust, vallavanemat ning
abivalmis ja toredat bussijuhti Guidot
toetuse ja abi eest!
Robert Salep

Kadrina Saunaklubi otsib skulptuuri
pargi tarvis jändrikke puid
Kadrina 63aastases külasaunas
tegutsev 19aastane saunaklubi
on otsustanud kinkida aleviku
rahvale saunateemalise skulptuuripargi sauna ümbrusse,
Sauna tänavale. See valmib
koostöös Rakvere linna ja Rakvere Ametikooliga.
Nimelt on ametikooli puidu
eriala õpetaja kunstnik Riho
Mäe kavandamas Eesti, Läti ja
Leedu noorte rahvusvahelist vigursaagimise laagrit Rakveres,
mille käigus valmivadki taiesed
Kadrina tarbeks. Et aga oleks,
mida saagida, on vaja hanki-

da kõikvõimalikke erikujulisi
puid, mis siis Kadrina kandist
Rakverre ja tagasi jõuavad.
Riho Mäe täpsustas, et parimad notid on alates 40sentimeetrisest läbimõõdust ja pikkusega kaks kuni kolm meetrit.
„Kui on okslik ja jändrik, seda
parem, aga mädanenud ei tohi
olla!”
Kadrina Saunaklubi ootabki
nüüd teateid kõikvõimalikest
jändrikest nottidest Kadrina
kandis, mis juunikuus võiksid
Rakveres taiesteks saada. Teie
kontakte ootab saunaklubi di-

Ajahamba poolt näritud, 15-aastane skulptuur. Foto: Erakogu

rektor Andres Nukk telefonil
508 9634.
Kuni 2019. aasta sügiseni asus
Kadrina sauna kõrval Eesti ainus saunaskulptuur, mis valmis
2005. aasta Kadrina skulptuuripäevade käigus. Paraku pole
puust taiesed igavesed ja nii
võrsuski mõte Kadrinat jätkuvalt kunstiga kaunistada.
Fotol näemegi tänaseks hingusele läinud saunaskulptuuri,
mille asemele võib tulla kuni
kümmekond uut.
Rein Sikk
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VOLIKOGU

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
26. veebruaril Kadrinas
1
2.
3.
4.

Volikogu andis loa riigihanke „Muru niitmine Kadrina
valla haljasaladel“ korraldamiseks.
Volikogu andis Kadrina tervisekeskuse ruumid osaühingu Kadrina Tervisekeskus kasutusse.
Volikogu andis Kadrina tervisekeskuse ruumid osaühingu Kadrina Hambaravi kasutusse.
Volikogu kehtestas Tammepargi korterelamute ala detailplaneeringu.

Kadrina Keskkool võtab
2020/2021. õppeaastal 1. klassis
õppima asuvate laste dokumente
vastu alates
1. kuni 30. aprillini 2020.
Kooli kantseleisse esitada lapse sünnitunnistus või
sünnitõend, vanema isikut tõendav dokument,
lapse tervisekaart, koolivalmiduskaart ja
dokumendi pilt (3x4cm).
Info 322 5640 kantselei,
322 5643 õppealajuhataja.

Kodukant

Jäätmete sorteerimisest
Igal aastal tekib kodumajapidamistes jäätmeid
ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi
inimese kohta. Tulenevalt jäätmeseadusest on
jäätmete liigiti kogumine kohustuslik – tähtis
on seda teha nii kodus kui ka tööl.
Eesti on võtnud eesmärgiks, et alates 2020.
aastast tuleb ringlusse võtta vähemalt 50
protsenti kodumajapidamistest pärinevatest
paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest,
muudest liigiti kogutud kodumajapidamisest
ja muudest allikatest pärinevatest jäätmetest.
Näiteks paberi, papi, metalli, plastiku ja klaasi
tootmiseks kulutatakse suures koguses energiat, vett ja muid ressursse ning materjali ringlussevõtt aitab neid kokku hoida.
Üleriigilist pakendite kogumise võrgustikku korraldavad MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), OÜ Eesti Pakendiringlus
(EPR) ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
(TVO). Nende organisatsioonide ülesanne
on paigaldada kohalike omavalitsuste territooriumile pakendite kogumiseks avalikult
kasutatavad konteinerid.
EPR on paigaldanud Kadrina valda lisaks
olemasolevatele segapakendi konteineritele
(Viitna ja Vohnja külas kortermajade juures
3 m3 ning Kadrina alevikus Neeruti tee 1 ja
Aasa tn 13 juures 5 m3 kellukesekujuline konteiner) veel kolm 4,5 m3 kollast värvi konteinerit järgmistesse kohtadesse: Loobu küla
Loobu metskonna parkla; Hulja alevik Vandu tee 13; Kadrina alevik Raua tn 4.
ETO on paigaldamas lisaks olemasolevatele
2,5 m3 kollast värvi segapakendi konteineritele
(Hulja alevikus kaupluse vastas, Kadrina alevikus Konsumi siseõues, OG Elektra poe vastas
parklas, Pargi tänava parklas ja Nooruse tn 7
parklas) veel viis 1,1 m3 kollast värvi ratastel
konteinerit järgmistesse kohtadesse: Rõmeda
küla teerist, Ridaküla Seltsimaja, Neeruti
küla eramajade piirkond, Ama küla „Antsude“ juures ja Vohnja mõisa juures.
TVO on paigaldanud segapakendite kogumiseks konteinerid järgmistesse kohtadesse:
Hulja alevik, Tõnismäe tee 19; Kihlevere

küla, Külavahe tee 2; Salda küla ridaelamute
juures; Saukse küla, Jaani-Hansu kinnistu;
Kadrina alevik, Rakvere tee 3.
Lisaks nendele avalikus kasutuses olevatele konteineritele saavad Kadrina alevikus
asuvad korteriühistud tellida pakendijäätmete kogumiseks eraldi konteinereid https://
tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine/pakendikonteiner.
Alates 1. jaanuarist 2020 on korteriühistutele renditud pakendikonteinerid tasulised.
Täpsemalt info segapakendite konteinerite
asukohtadest ja info sorteerimise kohta www.
kadrina.ee.
Segapakendite konteinerisse sobivad:
tühjad ja kuivad tarbe- ja toidukaupade papist ja plastist pakendid (näiteks jogurti- ja
võitopsid, õli-, ketšupi-, majoneesi-, šampoonipudelid), plastkarbid ja muud plastpakendid, joogipudelid, kilekotid, pakkekile,
metallist konservikarbid, alumiiniumist ja
plekist joogipakendid, toidu- ja joogipakendite metallkorgid ja -kaaned, kartongist piima-,
mahla-, veini- ja jogurtipakendid (nn tetrapakendid).
Segapakendite konteinerisse ei sobi:
akna-, leht- ja peegliklaas, valguslambid ja
elektripirnid, keraamika, kristall ja portselan
(toidunõud ja vaasid), kuumuskindel klaas,
küpsetuspaber, määrdunud või toodet sisaldavad pakendid, plastist mänguasjad, kummist tooted, hügieenisidemed, mähkmed,
ehitusjäätmed, määrdunud/vettinud pappvõi paberpakend (pitsakarp), pehmepaber
(tualettpaber, köögipaber jm), ajalehed, ajakirjad, raamatud, koopia- ja joonistuspaber,
fooliumit või kilet sisaldav paber, papp, kartong, munakarbid, tapeet, olmejäätmed. Ohtlike ainetega määrdunud pakendid (liimi-,
värvi- ja lahustipakendid), ohtliku aine märgisega tähistatud toodet sisaldavad pakendid
ja aerosoolipudelid (õhuvärskendajad ja lakipudelid) tuleb viia jäätmejaama.
Keskkonnaspetsialist
Lea Uueni

Miniekskavaator
2,7 tonni
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Palju õnne!
Märtsi
juubilarid
TÕNU ESCHBAUM		
80
VALERI ROMOV		
75
MARE VAINOKIVI		
75
TOIVO LIIVORG		
70
JÜRI NIRGI			70
LIILIA PUKKI			70
AAVO PLUTUS		
70
IVI LEHTMETS		
70
VÄINO AUNAPUU		
65
ARNOLD KEPLER		
65
RAIN RIST			65
NEEME TAUR			65
RISTO MURUMÄGI		
60
TIIT PAAP			60
ENE LIPPERT			60
ENN KONGI			60
INNAR PRUAL		
60
HELLE AUG			60
ÜLLE TRUUVER		
60
VALVE TALPAS		
60

Detsembris registreeritud
lapsed
OLIVIA VÄLK
MAI RÜÜ
ALICE INDRE
MORGAN TUNDER
UKU PÕDERSALU
KARL-JOOSEP PRUUL
1. märtsi seisuga on Kadrina valla
elanike arv 4828.
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

Korstnapühkija 5560

4046

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.

Tel 504 5215, 514 5215,

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

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

LINDA TERVONEN
18.09.1941 – 7.02.2020
AINO NÕMM
23.03.1929 – 23.02.2020
EVALD ENDOJA
16.07.1946 – 24.02.2020
MAIMU RAUDLA
18.08.1942 – 26.02.2020

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

Läsna rahvamajas on avatud fotonäitus polügooni alla jäänud
endistest Suru Metsanurga talude elanikest. Suru kool, noored ja
sport. Talutöödest ja puskari ajamisest.
Stendid on koostanud Merike Põldsaar ja
Maimu Põldsaar (Sammelselg). Kontakt 521 5276.

info@est-land.ee.

Suurpuhastused, kodukoristused ja
akende pesu.
56162388 või ouodal@hotmail.com

Minu Kadrina

Koit Kaskel

Eesti Lennuakadeemia rektor
Mis seob Teid Kadrinaga?
Kadrinas möödus suurem osa minu lapsepõlvest ja kogu kooliaeg.
Praegu seovad peamiselt mälestused – sai tehtud koolibändi, koos
Mägi Lauri ja Vindi Leintziga võrridega ringi kimatud ja väga-väga palju muud. Alates ülikoolist on elu mind Kadrinast eemale viinud, aga olen sidet hoidnud vahel siin käies ja ka mõnda kallist
inimest külastades. Samuti olen olnud kohal kõigil kooli vilistlaste
kokkutulekutel, mida pärast minu lõpetamist on toimunud juba
tervelt kuus.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Kadrinas on maailma parim Kadrina Keskkool. Seda kohaliku elu üht tugipunkti võiks
püüda hoida ja arendada.

Foto: Erakogu

Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Ühinesin hiljuti kooli tulevikuga tegeleva Kadrina hariduskoguga.

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

