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Ronimisseinal saavad
usinalt kõik ronida
Kadrina huvikeskuses asuv ronimissein sai kriisi ajal
täiendust. Uuel seinal on nüüdsest ka lastele sobivas raskusastmes rada. Omanäolise reljeefiga rada kasutab nutikalt ära huvikeskuse lava tagumise seina ja selle nurga.
„Otsustasime jah, et piirangute ajal ehitame seinale 1,5
meetrise sektsiooni juurde. Lisaks tellisime juurde ka ronimisnukke,“ sõnas aktsiooni eestvedaja Vahur Leemets
ning lisas, et esimesed rajad said lihtsamad ja pigem lastele trenniradadeks, kuid uue seinaosa reljeef võimaldab
ka nõudlikumate radade tegemist. (KK)
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Kadrina valla ajaleht

Targa mehe ees mured otsekui murenevad
Pole kahtlustki, et Kadrina vallas ei
leidu inimest, kes ei ole kuulnud nime
Arne Kastemäe. Alati naerusuine mees
on paljudele heaks eeskujuks, mitte
ainult pritsumeestele, vaid kõikidele
kodanikele. Tõeline pühendumine ja
hingega asja juures olemine on miski,
mida iga inimene Arnelt õppida võiks.
Arne pagasis on 56 aastat olla Kadrinas
vabatahtlik tuletõrjuja, millest 30 aastat
ka päästekomando juht. Nüüd on mehe
sõnul aeg teatepulk üle anda.
2013. aasta septembrikuu Kodukandis kirjutas Enn Mälgand Arnest järgmist: „Kui nüüd ära ütelda, et Arne
Kastemäe on ametilt Kadrina valla
päästeteenistuse direktor, siis on päästjate pealikuks leitud õige mees. – Vabatahtlik päästja peab kolme (!) minutiga
auto välja saama. Omaette värk on sidesüsteem, õnnetusest ja selle asupaigast
teadustamine. Kõik on riiklikult reguleeritud, aga inimese roll ja olude tundmine otsustab tihti kõik. Kuhu ka päästeteenistus ei jõua. Sotsiaaltöötajate
kaudu leitakse vanurid, kellele näiteks
on vaja suitsuandur lakke panna. Või
on midagi tuleohtlikku vanainimese
elamus. Arne Kastemäe on proff, temalt
kuuleb üksikasju. Tema teadmisi ja tarkust on korduvalt esile tõstetud. Targa
mehe ees mured otsekui murenevad.“
Arne teadmisi ja tarkusi on Kadrina
vabatahtlikud kenasti kõrva taha pannud. Mehe käest, kes on üle poole oma
elust pühendanud tuletõrjuja ametile,
on nii mõndagi õppida. Sellega nõustuvad ka kohalikud pritsumehed. „Aitäh Sulle, Arne Kastemäe! Tänu Sinule
on Kadrina kant hea ja turvaline paik,“
kiidavad ja tänavad staazikat pealikku
kohalikud vabatahtlikud.
„Arne on hea inimene, kes vastu
tulles alati naeratab. Isegi siis, kui on
tuldud raskelt väljakutselt, oskab ta ikkagi kuidagi positiivne olla,“ ei ole üks
vallakodanik kitsi. „Auväärset tööd teinud väärikas mees on puhkust enam
kui väärt,“ lisas teine. Austuseavaldusi ja mütsi maha võtmisi ning maani
kummardusi jagub Arne jaoks teistelgi.
Arne on üks neist, kellele omistati Päästeliidu kõrgeim tunnustus, esimese liigi
Kuldristi hoolsusmärk. Arne juhtimisel
on saanud Kadrina vabatahtlik pääste-

komando palju kiitust ning tunnustust.
Hea juhi all on lihtne suuri mägesid
vallutada.
Diivanile Kastemäe aga istuma ei jää.
Kadrina pasunakooris on vaja pasunat
puhuda ja kodus toimetada. Pikki aastaid tänuväärset tööd teinud Kastemäe
ei jäta hüvasti tööga Kadrina vabatahtlike hulgas, vaid jätkab päästjana.
Pealiku ameti teatepulga andis Arne

üle hakkajale mehele Raido Nagelile.
„Kuidagi peab proovima need suured
saapad ära täita, mis Arne edasi andis,
aga lihtne see ei ole. Ta on selle ajaga
meeletu töö ära teinud. Arne oli komandopealik juba siis, kui mina alles
õunaraksus käisin, ja pritsumees ajast,
mil mu ema ja isa veel kohtunudki polnud,“ sõnas uus pealik Nagel. (KK)

Avalikult kasutatavate segapakendikonteinerite asukohad Kadrina vallas
Taaskasutusorganisatsioonid on sel kevadel
täiendanud Kadrina vallas avalikuks kasutamiseks mõeldud segapakendite konteineriparki ning lisanud uusi konteinereid hajaasustusega piirkondadesse (kollast värvi
konteinerid).
Segapakendi konteineritesse sobivad ainult tühjad ja kuivad pakendid: metall-,
plast-, klaas-, paber- ja papp-pakendid ning
tetrapakendid. Pressi pakendid kokku - nii
mahub konteinerisse neid rohkem!
Ohtlike jäätmete pakendeid ei tohi sega
pakendikonteineritesse
panna
(näiteks
aerosoolipudelid, lahusti-, liimi-, värvipurgid).

Ohtlikke jäätmeid võtab vastu Kadrina
jäätmejaam asukohaga Raua tn 2, Kadrina
alevik. Jäätmejaama lahtiolekuajad: esmaspäeval kella 10-17, kolmapäeval 10-16, reedel 10-17, laupäeval 10-15.

4; 5 m³ kellukese kujulised konteinerid Aia
tn ja Neeruti tee ristumiskohas Neeruti tee
1 ja Aasa tn 13 haljasalal; Kalevipoja tänaval
2,5 m³ kollast värvi konteiner ja 0,6 m³ rohelist värvi konteiner.

Segapakendikonteinerite asukohad:
Huljal kollased konteinerid: 2,5 m³ konteinerid kaupluse vastas ja Tõnismäe tee
19 haljasalal, 4,5 m³ Vandu tee 13; Kadrina
alevikus 2,5 m³ kollased konteinerid asuvad
Pargi tänaval koolimaja vastas parklas, Konsumi hoovis, Nooruse tn 7a parklas, Rakvere
tee 3, Viru tn 14 parkla + kaks 1,1 m³ konteinerit; 4,5 m³ kollast värvi konteiner Raua tn

Kadrina vallas asuvad kollased konteinerid veel: 3 m³ konteiner Viitna külas kortermajade juures. 3 m³ konteiner Vohnjas
kortermajade juures, 1,1 m³ Vohnja Lasteaed-Algkooli parklas; 4,5 m³ konteiner Loobu metskonna juures parklas, Ridakülas ridaelamute juures 0,6 m³ konteiner, seltsimaja
juures 1,1 m³ konteiner; Kihlevere külas Külavahe tee 2 juures ja Salda külas ridaelamu-

te juures 0,6 m³ konteiner; 0,6 m³ konteiner
Orutaguse külas Pärna-Ääre kinnistul ja
Neeruti külas väikeelmute piirkonnas 1,1
m³ konteiner; Ohepalu külas Ellihanso kinnistul 2,5 m³ konteiner, Võipere külas Rukkilille kinnistul 2,5 m³ konteiner.
Paberi ja papi kogumiseks on Kadrina alevikus sinist värvi 4,5 m³ konteinerid
paigaldatud alljärgnevatesse kohtadesse:
Kalevipoja tänaval, Rakvere tee 3 juures ja
Nooruse tn 7a parklas. Paberit ja pappi võtab
vastu ka Kadrina jäätmejaam.
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„Sel aastal tuleb kevad teisiti“
„Sel aastal tuleb kevad teisiti, tiu-tiu! ja teisiti…“ on Hendrik Visnapuu 1919. aastal
luuletuses „Kolmas kiri Ingile“ kirjutanud.
Igal aastal saabub kevad omamoodi, kuid sel
aastal tuli see täiesti teisiti. Rõõm on, et alates
18. maist lõpeb Eesti Vabariigis aga eriolukord ning kehtima hakkab tervishoiualane
hädaolukord. Samm-sammult hakatakse
kehtestatud piiranguid leebemaks muutma
ning tavapärane rütm hakkab tasapisi taastuma. Kuidas aga võtavad eriolukorra kokku meie inimesed?
Robert Salep Kadrina Spordikeskuse juhina annab teada, et nende meeskond ei
istunud eriolukorra ajal niisama. „Alustasime virtuaaljooksuga kahel 5 km pikkusel
rajal, millest üks asus Paisjärve ääres ja teine kergliiklusteel. Hiljem lisandus lastele
sobilik 2,5 km distants ja 15km virtuaalne
rattasõit,“ oli Salep uhke. Samal ajal toimus
ka orienteerumine mööda Kadrina alevikku.
„Orienteerumine toimus Kadrina Keskkooli
ja Kadrina Spordikeskuse koostööna,“ kiitis
Salep partnereid. Jooksudest võeti osa kokku 190 korda, kiireimad oli täiskasvanutest
Mart Suurkivi ja lastest Revor Mägi, rattasõidust 27 korda, kiireim oli Kaarel Trepp,
ning orienteerumisest 179 korda. „Lisaks
kõigele sellele tuli juurde ka nutiorienteerumine, mille puhul kasutati QR-koodide lugemiseks vastavaid rakendusi,“ lisas Salep.
Nutiorienteerumine sai võimalikuks tänu
huviklubi Nelson ja Kadrina Spordikeskuse
koostööle. Lisaks on käima lükatud ka noortele ja lastele mõeldud madalseiklusraja hange, mis kestab mai lõpuni. „Kadrina Spordikeskus on taas avatud alates 18. maist ning
seda esmaspäevast pühapäevani kell 14-20.
Ujula hooaeg on kahjuks selleks korraks läbi
ning esialgu leilisaunu veel tööle ei pane,“
on Salep ootusärev.
Ka Ene Heide sõnab, et neil möödus raamatukogudes kriisiaeg töiselt, täites lugejate
reserveeringuid, vastates meilidele, komplekteerides raamatupakke ja pakkides soovitud lugemisvara nii, et lugejatel oleks rõõm
neid raamatukogu ukse tagant leida. Ka koduteenindus oli igati teretulnud vanemate
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lugejate hulgas. „Oleme tänulikud Merle
Kaegasele, kes varustas meid suurepäraste
käsitöökotikestega, kuhu oli lõbus raamatuid ja ajakirju pakkida. Päikeselisse kotikesse pakitud raamat tõstis kindlasti nii mõnegi
lugeja tuju,“ kiitis Heide kohalikku käsitöötegijat. Kõik väikesed filiaalid olid tublid ja
toimekad. „Koroonaaegsed tegemised olid
tulemuslikud, sest Kihleveres sai remonditud rõdu, kus suvel mugav kohvikustiilis
ajalehti-ajakirju sirvida ja raamatuid lugeda,
Vohnjas värskendati kappide uksed, Viitnal puhastati hoolega aknaid, Huljal valmis
magnetuks, kuhu hea tähtsaid teateid riputada,“ andis Heide teada ning lisas, „kriisiaeg
näitas meile, et kõik meie raamatukoguhoidjad saavad igas olukorras hästi hakkama, leides erinevaid lahendusi.“ Eriolukord õpetas
kaasinimesi rohkem märkama ning tasakaalukaks ja rahulikuks jääma. Ka Kadrina valla
raamatukogud avavad alates 18. maist lugejatele oma uksed. „Soovime, et meie külastajad ja töötajad ikka terved püsiksid, seetõttu
palume lugejatel jälgida Kultuuriministeeriumi juhendit,“ sõnas Heide ning palus piirangutesse mõistvalt suhtumist.
Eve Vunk rõõmustab, sest eriolukorra
lõppemisega võib õppetöö Kadrina Kunstidekoolis jätkuda vanal moel. „Alates 18.
maist jätkub õppetöö kunstidekoolis vastavalt kokkulepetele õpetajatega ja direktori
ettepanekutega. Toimuvad nii kontakttunnid, kui jätkub osaliselt ka distantsõpe. Individuaalõpe jätkub soovitavalt kõigi õpilastega, rühmatunnid solfedžos toimuvad ainult
eelkooli, IV ja VII klassi õpilastega, sest neile
toimuvad muusikalised katsed, tasemetööd
ja eksamid. Kõik rühmatundide tegevused
toimuvad koolis solfedžoklassis, sest rühmades on piisavalt vähe õpilasi ja saame
rakendada praegu kehtivaid nõudeid. Kunstitunnid jätkuvad kas õuesõppena või oma
klassides vastavalt võimalustele,“ annab
Vunk teada. Eksamid muusikakoolis kui ka
lõputööde kaitsmised kunstiosakonnas toimuvad maikuu viimasel nädalal. “Lõpuaktuse praeguseks kuupäevaks on 3. juuni kell
17.00. Igal lõpetajal on võimalus külaliseks
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Märtsikuu lehes ilmunud vanal fotol oli esimene
Kadrina jaamaülem Alexis Kreutzwald (1845-1910).
Õigesti vastanuid oli 6: Ainu
Kirotbek, Marje Rüü, Peeter
Viira, Pearu Nukk, Neeme
Mangulis ja Are Kivimäe.

Uus küsimus: Mis on pildil?
Vastused teatada: telefonil 502 3846 või e-postiga
rystom@hot.ee, kirjalikult Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on juunikuu viies päev.

kutsuda kaks inimest. Sisseastumistingimused uueks õppeaastaks on leitavad meie
kooli veebilehel. Esimesed muusikalised
katsed uutele õpilastele toimuvad 2. juunil
alates kella 16.00,“ sõnab direktor ning tänab
kõiki õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid,
kes suhtusid eriolukorda väga heatahtlikult
ja säilitasid positiivset meelt.
Kadrina perearst Laili Konist sõnab, et
tervisekeskuse meeskonnale ja patsientidele oli eriolukord kahtlemata tõsiseks katsumuseks. „Tuli lähtuda rangetest reeglitest ja
meetmetest, vältimaks võimalikku nakkumist viirusesse, patsientidele abi andmise
peamiseks viisiks oli kaugvastuvõtt telefoni
ja e-posti teel,“ sõnas Konist ning lisas, et
vajaduse korral toimus ka patsientide vastuvõtt rangelt hügieeninõudeid järgides.
„Usume, et meditsiinilises mõttes said kõik
abi, tervisekeskuse ja kogukonna koostöö
sujus ladusalt ning suutsime olla koroonavabad,“ lausus Konist ning tänas patsiente
mõistva suhtumise ja kannatlikkuse eest.
Eriolukorra lõppedes ei tohi unustada, et
koroonaviirusesse haigestumise risk püsib
väga kõrgena ning patsientide vastuvõtmisel tervisekeskuses jälgitakse endiselt eelnevalt kokkulepitud reegleid: minimaalne kontakt ooteruumis, kätepesu, kirurgilise maski
kandmine. Kadrina Tervisekeskus on jätkuvalt avatud esmapäevast reedeni 8.00-16.00,
patsientide vastuvõtt toimub ainult eelneva
registreerimise alusel nii arstile, analüüsidele, sidumistele jm protseduuridele. „Ägeda
haigestumise korral palume esmalt ühendust võtta registratuuri telefonil 325 0920,
suhelda oma pereõega, vajaduse korral korraldatakse kokkulepitul ajal arsti vastuvõtt
ja analüüsid,“ ütles ta. Kõik tervisekeskuse
külastajad peavad kandma maski, mida on
võimalik osta kohapeal.
Õnne Kiviperk ja kogu Vohnja Lasteaed-Algkooli pere rõõmustab, et alates 18.
maist saavad nad kõik koos taas tarkust
taga ajada. „Meil läks eriolukorra ajal kodus õppimine väga hästi. Võrreldes Kadrina
kooliga, ei ole meie koolil e-kooli, kuid see
ei tekitanud meile probleeme, suhtlesime

Tuluõhtu tõi mängumajad Sipsiku hoovidele
Kogu tuluõhtu grupp soovib siira, sooja
ja südamliku tänu saata kõigile, kes tegid
tänu oma hääle andmisele meile võimalikuks soetada võidetud 1000eurose auhinnaraha eest kaks mängumaja Sipsiku
lasteaia mõlema maja hoovile. Suur aitäh
Palmakole ja Indrek Laulikule, kes tegid
soodsa hinnaga järjekordse heateo! Aitäh
OÜ Virumaa Katused mõlema maja katusematerjali eest! Aitäh Reik Veod OÜ
tõsteteenuse eest ja Silikooniproff ehitusabi eest!
Majad said tähenduslikult valmis täpselt aasta pärast tuluõhtut 3. mail 2020.
Suure rõõmuga ehitasid ja värvisid Kadrina mängumaja Monica Jaanimets koos
abikaasa Urmasega, Kaire Jaakson koos
abikaasa Reimoga, Kristin Reinaas koos
kaasa Villu Vaimetsaga. Hulja maja sai
kasutusvalmis tänu Getter Renelile ja
kaasa Erki Õunapuule, Age Sirelpuule, Ivar Schwindtile, Kati Raudlale ja
kaasa Tauno Salusoole, abi pakkus ka
Raili Rado. Muidugi mõista olid meie
kõigi lapsed hoogsalt kaasatud kõikidesse tegevustesse maja püstitamise juures
- värvimine osutus laste seas eriti populaarseks.
Suurim rõõm on laste säravad silmad
ja mängulust! Oleme ääretult tänulikud,
et nii paljude inimeste poolthäältega
saime teha veel ühe heateo ja seda laste
jaoks, kes on meie suurim vara maailmas. Aitäh teile!
Marge Schwindt

Ikka teie Risto Murumägi

lastevanemate ja lastega muude suhtluskanalite kaudu. Võib öelda, et oli väga huvitav kogemus,“ sõnas direktor, kuid lisas, et
seda olukorda uuesti läbi elada ei sooviks.
„Lapsed on pikisilmi oodanud, millal saaks
taas koolimajja minna ja koos õppida. Eks
nemadki on tüdinenud kodus olemisest,“
nentis ta. Koduse õppe peale mõeldes lootis ta südamest, et lapsed õpivad niimoodi
iseseisvalt töötama ja tulevad toime oma aja
planeerimisega. „Lapsed andsid pidevalt
teada, kui neil ülesanded tehtud olid. Mõned
tahtsid läbi videosilla jutustada ette raamatuid, mida sai loetud,“ kiitis Kiviperk lapsi. „Vahepeal oli tunne, et kas nad üldse ei
puhka. Üks tüdruk saatis mulle pühapäeval
oma kodutööst pildi, mille järel palusin tal
puhata,“ sõnas ta. Direktor võttis eriolukorra kokku järgmiselt: „Lapsed olid olukorrast
pigem elevil, sest juhtunu oli hoopis midagi
muud kui, millega harjutud. Loodan, et lapsed on sama elevil ka kooli naastes. Pealegi
pole palju jäänud, sest suvevaheaeg on juba
silmapiiril.“
„Täname kõiki lapsevanemaid, kes eriolukorra ajal on leidnud võimaluse lapsi kodus
hoida. Teie panus sellesse, et viiruse levik
Lääne-Virumaal on olnud kardetust väiksem, on väga suur,“ kiidab aga Anu Faelmann-Klaus kõiki tublisid emasid ja isasid
ning vaatab pigem tulevikku. Lasteaias Sipsik on alates 18. maist avatud kõik rühmad.
„Arvestades eriolukorra soovitusi, püüame
laste arvu rühmades hoida tavapärasest
väiksema,“ lisas Faelmann-Klaus. „Kõik kevadesse planeeritud sündmused - matkad,
ekskursioonid, lõpupeod - jäävad maikuus
ära. Samuti jääb ära Sipsiku sünnipäev, mida
tähistame sel aastal teisiti. Kodukandist leiab
väikese viktoriini, mille vastuseid Sipsiku
pere väga ootab,“ on direktor õhinas.
Selline see eriolukord sai. Täis suurt põnevust ja veidikene hirmu. Jah, sel aastal tuli
kevad teisiti ja eks tuleb suvigi. Peskem ikka
käsi, hoidkem distantsi, kuid olgem rõõmsad! (KK)
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Anna teada Kadrina valla kaunist kodust

Spordiklubi Kadrina 30

Hea kadrinlane, anna teada Kadrina valla
kaunist kodust! Konkurss „Lääne-Virumaa
kaunis kodu 2020” toimub sel aastal juba 23.
korda. Seoses eriolukorraga riigis on konkursi toimumise aeg sel aastal aga hilisem.
Ootame kandidaate ning nende kontakte
hiljemalt 10. juunil e-posti aadressile lisete.
laisaar@kadrina.ee. Lisaks kaunitele eramutele on esitamisele oodatud ka korterelamud
oma kauni ümbrusega, tööstusmaastikud,
ühiskondlike hoonete kaunis ümbrus, külaplatsid.
PS! Kadrina valla kauni kodu kandidaati
esitades, kooskõlasta see ka objekti pererahvaga. Konkursil saavad osaleda ainult omanikupoolse nõusoleku andnud kodud. (KK)

30 aastat tagasi kogunesid Kadrinas tegutsevad treenerid ja Kadrina Keskkooli õpetajad, et arutada kohaliku spordielu edendamist. Vana spordisüsteem
oli kokku kukkunud. Otsustati luua
Spordiklubi Kadrina. Asutamiskoosolek toimus 23. mail 1990 ning klubi
presidendiks sai Aivar Lankei.
30 aasta jooksul on harrastatud erinevatel aegadel järgnevaid spordialasid:
maadlus, kergejõustik, ujumine, võrkpall, suusatamine, tõstmine,
aeroobika/showtants, korvpall, jalgpall, laskmine ja orienteerumine.
Ka harrastajate hulk on aastate lõikes olnud erinev. Eesti Spordiregistri andmetel on kõige rohkem harrastajaid olnud 2010. aastal. Siis
tegutses klubis 235 noort. Sellel hooajal on meie nimekirjas 168 noort
sportlast.
Suur tänu treeneritele: Ülle Kink, Sirje Eirand, Jaan Rummi ja
Valeri Pormann. Nende panust Kadrina spordielu korraldamisel on
võimatu üle hinnata. Kõigi 30 aasta jooksul on meie rahadel silma
peal hoidnud raamatupidaja Maimo Ehastu. Täname ka koostööpartnereid, kelle abita oleks spordiklubil väga raske tegutseda: Kadrina Vallavalitsus, Kadrina Spordikeskus js Kadrina Keskkool.

Ristisalu sai täiendust
Eelmise aasta lõpus rõõmustas Kadrinat ja ka kogu ülejäänud Eestimaad
uudis, et Kadrinas on hingedepäeval
avatud unikaalne Ristisalu. Maikuus
sai Ristisalu aga täiendust. „Kuna
riste oli palju ja osa neist oli koos
aluskividega, siis neid ei saanud ehitamise ajal Ristisalusse mahutada,“
sõnas kunstnik Teet Suur ning lisas,
„kuid kiriku juurest kalmistu äärde toodud sammaldunud kividega
ristid üheskoos mõjusid väga huvi-

tavalt ja nii sobisid need maalähedasemalt eksponeerituna täiendava
detailina haljasalale.“
Teet Suur selgitas, et erineva käsitlusega ringikujuline ristidekogum
annab korrastatud alale ja Ristisalule igati vajaliku aktsendi. „Õige
viimistluse sai see objekt alles siis,
kui tuli vihm ja selle puhtaks pesi,“
sõnas uue objekti ehitaja Andres
Nukk. (KK)

Kuldpulmapaare oodatakse endast teadma andma
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) korraldab koos
Rakvere kristlike kogudustega vastuvõtu Lääne-Virumaa
kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest,
kel täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat.
Sündmusele oodatakse kõiki paare, kellel sel aastal on
täitunud/täitumas 50-nes või 5-aastase sammuga (55, 60,
65 jne.) kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.
Ootame lähedasi ja sõpru austamisüritusele kirja pa-

nema oma tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid, vanavanemaid või teisi lähedasi, andes
teada nendest paaridest hiljemalt 5. augustiks e-postile
ingrid.parnamae@virol.ee või telefonil 5304 0823.
Lääne-Viru maakonnas toimub austamisüritus juba
10. korda ning leiab esialgsete plaanide kohaselt aset 4.
septembril 2020 kell 13.00 Rakvere Kolmainu kirikus.
(VIROL)

Kadrina Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel 8 korteriga elamut alghinnaga
15 000 eurot. Pakkumise esitamise tähtaeg 10. juuni 2020 kell 10.00.
Pakkumises peavad sisalduma järgmised andmed:
1) pakkuja nimi, isiku- või registrikood, kontaktandmed,
2) ostuhind eurodes (ka sõnadega),
3) pakkumuse esitaja allkiri.
Kinnistu asub: Kadrina vald, Leikude küla, Teeääre,
katastritunnus 27302:002:0115, pindala 3815 m2 ja siht
otstarve 100% elamumaa. Kehtivaid üürilepinguid ei ole.
Pakkumine esitada kinnises ümbrikus aadressil: Rakvere
tee 14, Kadrina alevik, 45201 Lääne-Viru maakond. Ümbrikule kirjutada märgusõna „Kirjalik enampakkumine –
Teeääre“
Osavõtutasu 50 eurot ja tagatisraha 1500 eurot kanda
enne pakkumise esitamist Kadrina Vallavalitsuse arvelduskontole EE76 2200 0011 2018 4216. Osavõtutasu ei
tagastata.
Info: abivallavanem Aarne Laas, tel 524 6009.

Ristsõna Kadrinast vol 3
Kuna praegu on kultuuri- ja spordisündmusi hõredalt, siis koduste kükkide ja käte kõverdamise kõrvale on siin veel üks ristsõna. Et meel oleks rõõmus ja pea lahti! Head lahendamist!
Eelmise ristsõna vastus: Püsi, kurat, kodus! Tänan teid kodus püsimise ja saadetud lahenduste ning
piltide eest. Uus ristsõna on peaaegu et nimede eri. Lahendage usinasti, sest antud ristsõna võib jääda
viimaseks.

1. Kadrina valla vapi ja lipu autor (ees- ja perenimi).
2. Kadrina alevikus elav Virumaa Teataja ajakirjanik (perenimi).
3. Värsketele vallakodanikele antav meene.
4. …looduskaitseala, asub nii Kadrina kui ka Kuusalu vallas.
5. Alevik Kadrina vallas.
6. Isa ja poeg Saaremäed lugesid Kadrina rahvamaja pööningul ette „Johannese…“.
7. Raamatukogus eriolukorra ajal laenutati raamatuid just tema tehtud käsitöökottides (perenimi).
8. Kadrina vabatahtlike pritsumeeste staažikas pealik.
9. Veel üks pood, mida Kadrinas enam ei ole.
10. Piirkonnapolitseinik (ees- ja perenimi).
11. Kadrina Vallavalitsuse legendaarne bussijuht (perenimi).
12. Vanu riste väärtustav objekt.
13. Majutusasutus Kadrina vallas - … loodustalu.
14. Valda läbiv tugimaantee.
15. Kristjan Pärnamäe film, mille linastused toimusid Läsnal ja Kadrinas.

Ivar Abner.
SK Kadrina juhatuse esimees
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VOLIKOGU

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
29. aprillil, Skype’is
1

2.
3.
4.

Volikogu võttis vastu Kadrina vallale kuuluva Leikude
külas asuva Teeääre kinnistu enampakkumisele paneku
otsuse.
Volikogu vabastas erakorraliselt vanemad koolieelsete
lasteasutuste õppekulu tasumisest.
Volikogu muutis huvihariduse ja huvitegevuse korda.
Volikogu muutis määrust „Korruptsioonivastase seaduse
rakendamine“.

Miniekskavaator
2,7 tonni

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

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

Kodukant

Mai 2020

Meeldetuletuseks lemmikloomade Palju õnne!
omanikele
Mai juubilarid

Kevade saabudes on üha rohkem teavitatud Kadrina Vallavalitsust pidevalt hulkuvatest kassidest. Suure tõenäosusega
on tegemist kodukassidega, keda omanikud korteritest ja eramajadest välja avalikele aladele hulkuma lasevad. Selliselt
peetavad kassid on enamasti kiibistamata või puudub kontaktidega kaelarihm,
registreering. Samuti on jäetud soovimatute järglaste saamise vältimiseks emasloomad steriliseerimata ja isasloomad
kastreerimata. Kadrina vallas kehtiva
koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt loetakse hulkuvaks lemmikloomaks
loomapidaja juurest lahti pääsenud või
lahti lastud loom, kes viibib omaniku või
looma eest vastutava isiku juuresolekuta
väljaspool loomapidajale kuuluvat või
tema kasutuses olevat territooriumit, või
märgistamata loom, kelle omanikku ei
ole võimalik tuvastada.
Hulkuvate loomade varjupaika suunamiseks pöörduda keskkonnaspetsialist Lea Uueni poole lea.uueni@kadrina.
ee või 322 5620, 5342 2783. Iga varjupaika
viidud hulkuva kassi või koera eest tuleb
vallavalitsusel lisaks igakuisele püsitasule tasuda ligikaudu 70 €.
Lemmiklooma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses
olevas ehitises või territooriumil, mis
peab olema piiratud nii, et oleks välistatud looma territooriumilt väljapääsemine ja inimeste või teiste loomade ründamise võimalus.
• Lemmikloom tuleb registreerida Kadrina Vallavalitsuse kantseleis või ise
lemmikloomaregistris www.llr.ee ja

•

•

•

•

•

•

märgistada (kiip, kaelarihma küljes
info omaniku kontaktandmetega) valla haldusterritooriumil peetavad koerad ning tiheasustusaladel korterist
või eramaja territooriumilt väljapääsemise (tänavale, haljasalale, staadionile,
aiamaadele ja mujale avalikesse kohtadesse) võimalusega peetavad kassid
kümne päeva jooksul pärast omandamist või alates looma kahekuuseks
saamisest.
Kahe kuu vanune lemmikloom tuleb
vaktsineerida ja hilisemad vaktsineerimised tuleb teha veterinaararsti määratud tähtajal.
Lemmikloomale tuleb tagada liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses vett ja toitu.
Lemmiklooma pidamisel tuleb järgida
veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama kohe lemmiklooma tekitatud reostuse tänaval,
haljasalal, mänguväljakutel ja teistes
avalikes kohtades, kaasa arvatud korterelamu trepikojas.
Jälgima, et koera või kassi pidamine ei
häiriks avalikku korda ning teiste isikute rahu ja heaolu.
Lemmiklooma kadumisel viivitamatult korraldama looma otsimise, teavitades looma kadumisest kohalikku
omavalitsust (322 5600, 322 5620) ja
varjupaika (5309 0510).
Lemmiklooma omanik kannab täielikku vastutust looma tekitatud kahju
eest.
Lea Uueni,
keskkonnaspetsialist

Korstnapühkija 5560

4046

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

Suurpuhastus, kodukoristus ja akende pesu.
56162388 või ouodal@hotmail.com
Puurkaevumeistrid OÜ:
puurkaevud, veesüsteemid, biopuhastid,
septikud, mahutid,
info@puurkaevumeistrid.ee, 502 1279, 526 9604
Ostan autosid, kaubikuid ning maastureid!
5309 2650
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Aprillikuu lehest jäi ekslikult välja
Lisette Veide 96-aastaseks saamise
õnnitlus. Vabandame südamest ning
soovime õnne, tervist ja rõõmsat meelt!

Aprillis registreeritud lapsed
LENDE VÄRS
RASMUS ANDRONOV
1. aprilli seisuga on Kadrina valla
elanike arv 4818.

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

Mare Umbaed

Ela igat päeva maksimaalselt hästi,
siis oledki õnnelik ja noor igavesti.
Õnnitleb KKK 9. lend

Minu Kadrina

Siret Kotka
Riigikogu liige

Mis seob Teid Kadrinaga?
Kadrina kant on mulle väga hingelähedane. Ennekõike seetõttu, et mul on olnud au
lapsepõlves siinkandis elada. Puutumatud metsad ja mööda maastikku looklevad põlluteed on jäänud eredalt minu mälestustesse ja toovad mind siia ikka ja jälle tagasi. Nii
ongi mul kujunenud juba tavaks, et vähemalt korra aastas sõidan Vohnja koolist mööda
ja külastan Kolu küla.

Mälestame
TOIVO HÄNNINEN
5.04.1960 - 24.04.2020
MART NIIDUVÄLI
8.11.1939 - 21.04.2020
HELDUR MARTINSON
17.11.1936 - 12.04.2020

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

Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Kadrinas on maailma parim pilt sellest, kuidas taevas, mets ja põld loovad imelise harmoonia. Seda maalilist pilti saab imetleda, kui sõita Viitna-Kadrina maanteel.
Nii nagu on inimeste sisemine arenguruum väga oluline, peab edasiminek toimuma ka
valla tegemistes. Kadrina on alati olnud tuntud kui väga eesrindlik omavalitsus. Praegu
on väga tähtis, et see areng ei peatuks, kuid see sõltubki eelkõige kohapealsetest eestvedajatest.

Foto: Aivar Kullamaa

Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Kadrina vallast pärit inimesed on võtnud minuga aktiivselt ühendust, tõstatanud probleemkohti, millele oleme püüdnud koos
lahendusi leida. Ükski mure pole väike ning iga väljatoodud kitsaskohaga astume sammu edasi Kadrina arengus. Sedasi sihikindlalt liikudes jõuame järk-järgult parema elukeskkonnani. Mina usun sellesse.

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

