odukant
K
Kevadega kasvab lootus
Oleme üle aasta elanud ebatavalises ja väga paljuski suisa
ebameeldivas ja ootamatus olukorras. Me kõik, meie teiega,
oleme pisut väsinud. Hea uudis on see, et just praegu on
lootus vaktsineerimise toel pääseda järk järgult viiruse
lõksust. Vallas oleme hästi vastu pidanud. Suur tänu
kõikidele pingutuse eest piirangutega arvestamisel. Meie
haridusasutuste juhid on kiirelt ja asjakohaselt reageerinud
nakatumisjuhtudele, meil on olnud väga hea koostöö
terviseametiga ning lapsevanemad on olnud väga mõistvad.
Praegu on suurim väljakutse vaimne vastupidamine.
Seda lihtsustab lootusekiir, et enamus meist vaktsineerib
ennast kui selleks võimalus avaneb. Paljud on seda juba
teinud, aitäh! loodetavast kevadpäike aitab kaasa lootusele,
et peagi saame tagasi kauaoodatud tavalise elu.
Loodan, et ilusad kevadilmad pakuvad rõõmu aiatööst
või niisama väikesest jalutuskäigust. Ja kui me ei saa ka oma
perega või sõpradega näost näkku kohtuda, siis ärge
unustage helistamast. Helistage ka neile, kes elavad üksi.
Lihtsalt küsige: „Kuidas sul läheb?“
Jõudu ja tarka meelt meile!

Kairit Pihlak
Kadrina vallavanem

Ära ole oma murega üksi,
julge sellest rääkida!
Mida teha, kui tunned, et kodukontor ja distantsõpe,
veebikoosolekud ning kodune olme takkapihta löövad üle
pea kokku ja enam ei jaksa? Või oled mures oma lähedaste
pärast? Kõik need mured on olulised.
Kriisiinfotelefon – 1247
Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäevaringselt
avatud tasuta häirekeskuse kriisiinfotelefon.
Perearsti nõuandetelefon 1220, välismaalt helistades
+372 634 6630
Saab küsida nõu lihtsamate terviseprobleemide korral 24
tundi ööpäevas eesti ja vene keeles, kui perearst pole kättesaadav; terviseprobleem pole nii suur, et külastada perearsti,
vajad konsultatsiooni kellegi teise (lapse, lähedase) tervise
küsimuses.
Emotsionaalse toe telefon – 655 8088 iga päev 19–07
Neile, kes on emotsionaalse kriisi seisundis, depressioonis,
tunnevad sügavat muret kaotuse ja leina tõttu, tunnevad
üksindust, kannatavad vägivalla all, kogevad mitmesuguseid suhte- ja perekonna probleeme, sotsiaalseid raskusi
või soovivad elust lahkuda.
Tugiliin õpetajatele
Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega
psühholoogid. Tugiliin on avatud tööpäeviti kell 12–20
telefoninumbril 735 0750.
Lasteabi 116 111
Nõu andmise, kuulamise ja abistamise teenus. Nii lapsed kui
täiskasvanud võivad sattuda olukordadesse, kus isiklikust
kogemusest lahenduse leidmiseks ei piisa. Lasteabis aitame
telefoni ja veebivestluse kaudu ning juhendame, kuidas
mure lahendamisega edasi minna.
Lasteabi poole saab pöörduda 24/7 telefonil 116 111 või
kirjutades info@lasteabi.ee või kodulehelt lasteabi.ee
Abitaja 650 0650
Eakatele ja erivajadustega inimestele telefonipõhine
nõustamis- ja suhtlemisteenus telefonil 650 0650 või e-kirja
teel info@abitaja.ee.
Kadrina Vallavalitsuse üldtelefon – 322 5600
Vajadusel ära karda oma murega ka valda pöörduda!
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Elu õpetab silmadega naeratama
Kui tavapäraselt võtab kadrinlane Ann Münter IdaTallinna keskhaiglas patsiente
vastu särava naeratusega
suul, ei ole seda praegu enam
näha. Mitte sellepärast, et Ann
enam ei naerataks, kuid elu on
teda õpetanud seda tegema
silmadega. Ann töötab IdaTallina keskhaiglas anesteesiaõena, kuid detsembri lõpust, mil koroonaviiruse teine
laine aina süvenes ning plaanilisi operatsioone vähendati,
läks ta appi haigla III astme
intensiivraviosakonda, kus on
nüüdseks töötanud 4 kuud.
„Tavapäraselt on minu
põhiliseks töökohaks operatsioonituba, kuid seoses viiruse levikuga olen aina rohkem seotud COVID-19 intensiivravi osakonnas abi vajavate patsientidega. Sinna osakonda satuvad inimesed, kes
on kõige kriitilisemas seisus
ning vajavad ööpäevaringset
tähelepanu,“ sõnab Ann. Kui
muidu operatsioonitoas on
tema tähelepanu ainult ühel
inimesel, siis intensiivravis tuleb olenevalt olukorrast tähelepanu jagada kuni kolme patsiendiga. „Sellest tulenevalt
tuleb pidevalt palju otsuseid
vastu võtta, millises järje-

korras oma ülesandeid täita.“
Pole kahtlustki, et intensiivraviosakonnas viibivate
inimeste eest hoolitsemine on
vaimselt ning füüsiliselt väga
kurnav. Päevad on pikad ning
enamasti tehakse 12 tunniseid
valveid. „12 tunni jooksul õed
vahetuvad, ühed on palatis
sees, teised on puhkehetkel
väljas ja siis vastupidi,“ ütleb
ta.
Kui küsida, millised hetked on kõige raskemad, ei
hoia kadrinlane ennast tagasi.
„Raskeid hetki on palju,“
sõnab ta ning lisab, „Näha
kuidas inimene, kelle eest oled

Marje Muusikus,
Terviseameti ida
regiooni juhataja
Meie põhilised nakatumiskohad on olnud
pereringis, kuhu jõuab
nakkus kas töökohast, lähisugulaste või
sõpradega suhtlemisel, lasteasutustest ja
sissetoodud juhtumid reisil või töö tõttu
teistes riikides viibimisel. Nakatumine
töökohtades toob kohe kaasa uue laine
perekondades haigestumisele ja vastupidi.
Hoiame enda eraldi elavaid lähedasi ja
suhtleme nendega kontaktivabalt. Kaitseme ennast ja teisi ka töökohas.
Pandeemiast ei ole muud väljapääsu
kui vaktsineerimine. Aitame oma lähedased eakad vaktsineerima, et kaitsta neid
raske haigestumise eest ja laseme ennast
vaktsineerida, kui järjekord meieni jõuab.

Marge Schwindt,
Kadrina
Vallavolikogu
sotsiaalkomisjoni
esinaine

Kaili Kangur, Kadrina
Vallavalitsuse
lastekaitsespetsialist
Tänases olukorras on lapse
kõige suuremaks toetajaks
perekond. Perekond, eesotsas vanematega,
on pea aasta kestnud distantsõppe jooksul
laste kõrval olnud ning neid koolikohustuste
täitmisel toetanud. Aitäh teile selle eest!
Vanemate ja pere roll on hetkel väga suur ja
igale lapsele tähtis. Peredele on pandud väga
suur vastutus olla lapsevanem, õpetaja ja
töötaja ning kanda siinjuures vastutust ilma,
et emotsioonid üle keeks. Ma loodan siiralt,
et antud olukord saab peagi lõpu ning saame
naasta oma tavapärase elu juurde, kus
lapsevanemad saavad taas olla lapsevanemad. Head lapsevanemad, ärge kaotage
rõõmu ja sära silmist!

Kuidas leida motivatsiooni?
Praegusel ajal on tahes tahtmata keeruline leida motivatsiooni,
et igapäevatoimetused tehtud saaksid. Puuduvad tavapärased
kohtumised sõpradega ja tuttavatega. Puuduvad
sünnipäevapidustuste pidamised, mis sõbrakombel nöögitakse
vanemaks saamise üle. Puuduvad kultuurisündmused ja muud
sotsialiseerumised. Kuidas aga leida motivatsiooni, et selle
kõigega hakkama saada? Ma usun, et need ei tule üllatuseks
kellelegi, kui vahest on vaja neid igaks juhuks meenutad.
1. Helista sõbrale,
sugulasele ja tuttavale
Kuulsin hiljuti tuttavalt ühte
lugu, kuidas ta oli oma vanemaga vestelnud praegusest
keerulisest ajast. Olles mõni
aeg kõnelnud, rääkis vanaema, kuidas tema oma sõbrannadega helistab ning vanu
häid aegu meenutab, sest uusi
mälestusi peale ei tule. Tõsi,
aga praegu ongi suurepärane
aeg võtta hetk ning meenutada, kuidas lapsena sai
majade vahel põlved marras-

nii palju hoolitsenud, kelle
paranemise eest võideldakse,
jääb siiski haigusele alla.“ On
ilmselge, et sellist tööd tegevad inimesed annavad endast
parima, kuid vahest ei ole kõik
see, mida tänapäeva meditsiin
pakub piisav parima elukvaliteedi tagamiseks. „Ka personalil on väga raske, sest koormus on suur, pinget on palju ja
kurbi hetki on rohkem kui
rõõmsaid,“ nendib ta. Sellepärast on oluline, et raskel ajal
inimesed kokku hoiaksid ja
üksteist nõu ja jõuga toetaksid. Ann on tänulik, et haiglas
toimib hea meeskonnatöö.

kile kukutud või teismelisena
rahvamaja pidudel tantsitud.
Praegu on aeg, mil võib kõlada
väljend: „Olid alles ajad!“
2. Korralda kohtumisi läbi
veebi
Kui Sul on olemas vastavad
vahendid, mille abil lähedastega läbi interneti kohtuda,
siis kasuta seda võimalust.
Tänapäeval on hulgaliselt
vahendeid, mille abil veebikohtumist lõbusamaks muuta. On selleks siis „Kuldvilla-

„Arstid, õed ja hooldajad
pakuvad parimat ravi, hoolt ja
abi neile, kes on selle viirusega
haiglasse sattunud,“ kiidab ta
kõiki ning toob välja hetki, mis
rõõmustavad haigla personali
väga. „Kõik need korrad, mil
inimesed pääsevad intensiivravilt paranenult. Osad patsiendid käivad ka hiljem personali tänamas ning räägivad
kuidas neil läheb,“ kõneleb
Ann säraval silmil.
Ann ei mõista inimesi, kes
koroonaviirusesse kergekäeliselt suhtuvad. „Nähes iga
päev seda heitlust, mida peetakse viiruse tagajärgedega
võitlemiseks, on väga raske
kuulata inimeste üleskutseid,
näha uudistes lugusid protestidest, grupikallistamistest või
Eestit vabaks sõitvatest vandenõuteoreetikutest,“ on Ann
nõutu. Paraku selliste inimeste suhtumist muudab vaid
nende endi kogemused ja neid
ei soovi kellelegi. „Haiglas
töötades on koroonaviirusega
kokku puutumine muutunud
igapäevaseks elu osaks. Maski
kandmine ning kaks kätte
saadud vaktsiinidoosi aitavad
turvaliselt edasi tegutseda,“
paneb Ann kõikidele südamele. (KK)

Sotsiaalkomisjon sooviks kõigile
inimestele öelda, et kes ei soovi
Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole pöörduda, kuna võibolla
mure ei tundu selleks piisavalt suur,
siis meie komisjoni liikmed on valmis
igal hetkel nõu ja jõuga abiks olema.
Kuulame alati, kui keegi kasvõi
lihtsalt rääkida sooviks! Meie kontaktid saab vallamajast või võib ka läbi
sotsiaalmeedia ühendust võtta. Me
soovime väga inimestele abiks ja
toeks olla, sest me kõik vajame
lähedust ja tuge.

ku“ või mõne muu vahva
mängu üheskoos mängimine
– turvaliselt iga üks oma
kodus, aga naer ja hea seltskond on siiski garanteeritud!
3. Liigu värskes õues!
Päike paistab ning linnud
laulavad, lumi on sulanud –
kasuta seda kaunist kevadet,
et põsed punaseks saada. Pista
taskusse ja kott. Nii saad
liigutades teha head endale
ning ka kodukohale, kui lume
alt välja sulanud prügi jalutuskäigul kotti korjad. Võta kaasa
ka oma neljajalgne lemmik ja
jaluta läbi vanad tuttavad teed
või pööra sel korral hoopis
mujale ning vaata, kuhu see
rada Sind viib. Kuula, kas
tunned ära, milline lind just
parasjagu laulab.
4. Ole tänulik
Me unustame sageli olla tänu-

likud ja eeldame, et asjad
juhtuvad iseenesest. Külastasime ühel suvel sõpradega
Hiiumaad ja veetsime ühe
imeliselt ilusa puhkuse. Kui
meie reis hakkas lõppema
ning sõitsime praamiga tagasi
mandrile, võtsime seltskonna
kokku, istusime ringis ning
rääkisime, mille eest me antud
reisil tänulikud olime. Me
võisime teistele reisijatele
veidrad tunduda, kuid meie
südamed täitusid tänulikkusega ja seda hetke ei unusta ma
kunagi. Leia Sinagi iga õhtu
vähemalt üks asi, mille üle
tänulik olid!
Üheskoos saame me hakkama. Päriselt!

Lisete Laisaar
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Kiire ja kvaliteetne internet
on jõudmas Kadrina
AndIgo Eesti OÜ ehitab 2021. aastal optilisel kaablil põhineva
juurdepääsuvõrgu Lääne-Virumaal, Kadrina piirkonnas.
Tutvumine aadress objektidega saab www.andigo.ee.
Juhul kui teie aadress on projekti raamest väljas võtke julgelt
ühenduse ja vaatame koos kuidas toimetada optilist kaablit
teieni.
Optilisel kaablil põhineva juurdepääsuvõrgu rajamist
toetatakse väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri
määruse nr 53 „Järgmise põlvkonna elektroonilise side
juurdepääsuvõrgu rajamise teise etapi toetusmeetme tingimused ja kord“ alusel eraldatavatest vahenditest.
Kuivõrd toetusmeetmest saadavate vahendite kasutamine eeldab projekti elluviimist suhteliselt lühikeses ajaraamis, saame liitumisavaldusi vastu võtta kuni 1. juunini 2021.
Juhul kui elate sihtpiirkonnas ja teavituskiri teieni ei jõudnud
või soovite lihtsalt täiendavat informatsiooni juurdepääsuvõrgu osas www.andigo.ee, +372 324 5626 või e-posti teel
info@andigo.ee. Täpsema huvi korral loe AndIgo juurdepääsuvõrkude projektist www.andigo.ee.

Liitu optilise kaabli
juurdepääsuvõrguga
Eesti Energia võrguettevõte Enefit Connect on jõudnud kiire
interneti rajamisega Kadrina valda ja alustas kiire interneti
võrgu ehitusega. Ehitustööd vallas algasid Kadrina alevikus,
kus kokku rajatakse kiire interneti võimalus 222 kodule ja
ettevõttele.
Rohkem infot leiad Eesti Energia kiire interneti
kodulehelt www.energia.ee/kiireinternet. Kodulehelt saad
vaadata, kas sinu kodu kuulub nende hulka, kes saab juba
täna liitud Enefit Connecti kiire interneti võrguga!
Kui sinu koduni võrgu rajamine ei ole hetkel ehitusplaanides, soovitab Enefit Connect esitada kiire interneti
kodulehel sooviavalduse. Mida rohkem sooviavaldusi konkreetsest piirkonnast, seda suurem on tõenäosus, et tulevikus
võetakse aadressid ehitusplaani.
Kiire interneti kohta leiate rohkem infot Enefit Connecti
kodulehelt.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Märtsikuu lehes
ilmunud pildil oli
Kadrina EPT
kunagine
„väravaputka”,
mis asus umbes
praeguse
spordihoone koha
peal.

Õigesti vastanuid oli 4: Jüri Vološtšenko, Neeme
Mangulis, Peeter Viira, Are Kivimäe.

Uus küsimus

Kes on pildil?

Vastused teatada:
telefonil 502 3846, e-postiga rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina. Viimane päev on maikuu viies päev.
Ikka teie, Risto Murumägi
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Kevadtorm tuleb ka sel aastal
Kaitsevägi korraldab 17.
maist kuni 4. juunini õppuse
Kevadtorm 2021. Õppuse
põhitegevus toimub kaitseväe
keskpolügoonil ja teistel kaitseväe ning Kaitseliidu harjutusaladel ja nende lähiümbruses Põhja- ning Kesk-Eestis.
Samuti korraldatakse osa
õppusest Hiiumaal.
Õppusel harjutab kaitsevägi erinevate tasandite staabitöö protseduure ja kaitseväe, Kaitseliidu ning liitlasüksuste koostööd kriisi ja sõjaaja olukorras. Samuti kontrollitakse õppusel üksuste valmisolekut lahinguülesannete
täitmiseks.
Kaitsevägi rakendab õppuse korraldamisel koroonaviiruse levikut takistavaid
meetmeid jälgides hügieeni
hoidmise reeglite täitmist ja
kasutades võimalikult palju
kaitseväe harjutusalasid. Õppusel osalevad ainult haigustunnusteta teenistujad, keda
nakatumise kahtluse korral
testitakse ja vajadusel isoleeritakse.
Õppuse perioodil liigub

Sõdurid õppusel Kevadtorm. Foto: Kaitsevägi
üle Eesti tavapärasest rohkem
kaitseväe ja liitlaste tehnikat,
mistõttu tuleks Kevadtormi
vältel olla liikluses veelgi
tähelepanelikum ning jälgida
muutuda võivat liikluskorraldust. Samuti kasutatakse õppuse ajal tavapärasest rohkem
lennuvahendeid.

Kaitsevägi annab endast
parima, et kasutada õppuse
alasid heaperemehelikult ja
mõjutada võimalikult vähe
õppuse ajal tavapärast argielu.
Õppusega seotud küsimuste korral kontakteeruge
kaitseväe tsiviil-sõjalise koos-

töö (CIMIC) spetsialis-tidega
numbril 5301 2852 või aadressil kevadtorm@mil.ee .
Kevadtorm on kaitseväe
iga-aastane õppus. Esimene
õppus Kevadtorm korraldati
2003. aastal.

Ole kaasatud – anna panus vallaelu arengusse!
Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid esitati 1. märtsis
kuni 1. aprillini, laekus seitse ettepanekut. Ettepanekud vaatas
läbi hindamiskomisjon, koosseisus Kairit Pihlak, Aivar Aruja,
Lisete Laisaar ning Maris Aros. Vallaelanike hääletusele
kvalifitseerusid viis ettepanekut. Kadrina valla kaasava eelarve
ettepanekute poolt saab hääletada 26.04.–10.05.2021.Valida
saavad ainult rahvastikuregistris registreeritud Kadrina valla
elanikud alates 16. eluaastast. Iga hääletusel osalev isik saab
hääletada vaid korra ühe endale meelepärase ettepaneku poolt.
Hääletada saab Kadrina valla kodulehel www.kadrina.ee,
kõikides raamatukogudes (kui Covid-19 reeglid lubavad
raamatukogud avada) kui ka lehest välja lõigatud hääletuslehe
abil. Hääletusleht tuua või saata Kadrina vallamajja, aadressil
Rakvere tee 14.
Kadrina valla kaasava eelarve eeldatav maksumus on 15 000
eurot.

Kaasava eelarve ettepanekud on järgmised:
Ettepanek nr 1
Kadrina paisjärve puhkeala
arendamine
Idee elluviimisel rajatakse
Kadrina paisjärve äärde puhkeala pindalaga ca 200 m2,
millest 140 m2 liivaga täidetud
ala ja päevitustekk (terrassilaud ülestõstetava seljatoega)
koos „lebolaga“ pindala ca 60
m². Lisaks paigaldatakse inventarina püsiv betoonist välikäimla, võrkkiik, ripptoolid ja
katusealusega grillkiik. Kadrina paisjärve puhkeala arendamine mitmekesistab ja rikastab puhke- ja vabaaja veetmise
võimalusi.
Ettepanek nr 2
Kirikukellade uus
löögiseade
Idee elluviimisel saab Kadrina
kirikukellasüsteem uue arvutiga juhitava löögiseadme, mis
võimaldab kelli helistada programmeeritavalt. Sellise lahendusega saab igal keskpäeval või täistunnil kõlama
panna kellamäng. Kirikukell
on kirikus olev kell, mida helistatakse jumalateenistusele
kutsumiseks, et inimesed

teaksid kirikusse tulla.
Ettepanek nr 3
Põllu tn 50 tenniseväljaku
taastamine
Idee elluviimisel taastatakse
Kadrina alevikus Põllu tn 50
asuv tenniseväljak. Välja
vahetatakse vana polümeerkate uue kattena kasutatakse
kunstmuru, mis on hoolduskuludelt soodsam pidada
ja vajadusel ka asendada.
Kadrina pallimängudeväljakul on tennisevõrkude paigaldamise võimekus olemas,
kuid arvestades väljaku kasutusintensiivsust korv- ja võrkpallurite poolt ei ole võimalik
tennist ja sulgpalli seal mängida. Väljaku renoveerimine
võimaldab Kadrinas taas tõsisemalt tegeleda tennise ja
sulgpalliga.
Ettepanek 4
Tasakaaluraja rajamine
puhkealale
Idee elluviimisel rajatakse
tasakaalurada Kadrina paisjärve puhkealale. Ettevõte,
kellelt tasakaalurada tellitakse, koostab projekti. Või-

malik on rajatis projekteerida
nii, et sellele saaks igal järgmisel aastal lisada veel erinevaid atraktsioone ning see
võiks kujuneda tulevikus
omaette spordirajatiseks. Tasakaaluraja rajamine Kadrina
paisjärve puhkealale mitmekesistab ja rikastab laste ning
noorte puhke- ja vabaaja veetmise võimalusi.
Ettepanek 5
Terviseraja välijõulinnaku
edasiarendus
Idee elluviimisel täiendatakse
olemasolevat jõulinnakut lisa
atraktsioonidega: rinnapink,

kükipink ja kerepink. Kuni
praeguseni on võimalik teha
harjutusi ainult oma keharaskusega, siis uute seadmetega saab lisaks rakendada
erinevaid raskusi vastavalt
vajadusele. Raskuste lisamine
toimub 5 kg kaupa, kuni 85
kiloni. Need annavad võimaluse treenida lihasgruppe, mida välijõusaali tingimustes on
tavaliselt keeruline treenida.
Näiteks jalgu, selga. Masinad
on kvaliteetsed ja ilmastikukindlad. Uute atraktsioonide
paigaldamine muudab välijõulinnaku kasutuse mitmekesisemaks.

Kadrina valla kaasava eelarve hääletusleht
NB! Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik,
kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kadrina
vallas. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada vaid korra ühe
endale meelepärase ettepaneku poolt.
Tahame, et teaksite, Teie privaatsus ja isikuandmed on meile
väga olulised. Teie andmeid ei jagata ega kasutata muuks otstarbeks kui elukohaandmete kontrollimiseks ning kustutatakse
koheselt pärast hääletustulemuste teada saamist.
Nimi:
Isikukood:
Kuupäev ja kellaaeg:

Kadrina paisjärve puhkeala arendamine
Kirikukellade uus löögiseade
Põllu tn 50 tenniseväljaku taastamine
Tasakaaluraja rajamine puhkealale
Terviseraja välijõulinnaku edasiarendus
Aitäh panuse eest!
Täidetud hääletusleht tuua või saata hiljemalt 10.05.2021
Kadrina vallamajja, Rakvere tee 14. Raamatukogus ja selle
liaalides on ka kohapeal hääletamise võimalus (kui Covid-19
reeglid lubavad raamatukogud avada). Elektrooniline hääletusleht on vallaveebis www.kadrina.ee.

APRILL 2021

KODUKANT

Keskkool tutvustas hariduskogule uut tegevusmudelit
Täna, 21. aprillil toimus
Kadrina hariduskogu laiendatud veebikoosolek, kuhu
olid kutsutud ka volikogu ja
vallavalitsuse liikmed, hariduskomisjon ning õpetajad.
Tänasel koosolekul keskenduti Kadrina keskkooli
uuele tegevusmudelile, mis
tagaks tõhusalt ja jätkusuutlikult kvaliteetse hariduse
kättesaadavuse Kadrinas.
Lisaks räägiti kooli arengukavast aastateks 2021-2025.
Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani tutvustas kooli
uut tegevusmudelit. „Tegevusmudeli valmimisse kaasati
nii õpetajad, õpilased, koolitöötajad, lapsevanemad, ettevõtjad kui ka haridusekspert
Kersti Pärn. Direktor tõi välja,
et uuenduse on saanud ka
kooli moto. „Vana lause
„Haridus on valgus“ on saanud täiendust kahe sõna võrra
ning uueks motoks on „Haridus on valgus teel tulevikku,“ sõnas ta.
Haridusekspert Kersti
Pärn sõnas, et perioodil 20212025 on Kadrina keskkooli
arengufookus hariduskvaliteedi edasiarendamisel ja kooli kestliku arengu kindlustamisel. Visiooniks on inseneeria valdkonna edendav innovaatiline ja väärtuspõhine
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Noortevolikogu ootavad ees
valimised
Uuesti hoo käima saanud Kadrina valla Noortevolikogu
ootavad peagi ees valimised. Noortevolikogu valimised toimuvad 06.–08. mai elektrooniliselt ning 11. mai paberkandjal.
Elektrooniliselt saavad valida 14–26. aastased noored, kes
elavad Kadrina vallas. Hääletus toimub infosüsteemis VOLIS
ning vajab isiku tuvastamiseks ID-kaarti, SmartID või MobiilID
ole-masolu. Paberkandjal saavad hääletada 14–26. aastased
Kadrina valla noored ning Kadrina koolis õppijad teistest
valdadest. Paberkandjal hääletus toimub 11. mai Kadrina
noortekeskuses kell 12–19.
Valimisteks on vaja kaasa võtta pildiga dokument, sh sobib
ka õpilaspilet. Igal valijal on võimalik hääletada ühe korra
endale sobiva kandidaadi poolt! (KK)

Anname au
Eesti maakool, mille arengukeskkond arvestab õppija
individuaalsust ja loovust,
pakub koolirõõmu ning võimaldab konkurentsivõimelise
põhi- ja gümnaasiumihariduse omandamise. Kaasajastatud missiooniks on elukestvalt
õppiva, elus toimetuleva eetilise inimese kujundamine, kes
tunnetab ennast ja oma kohta
muutvas maailmas, väärtustab mitmekülgset haridust ja
haritust ning suudab otsustada ja oma tegude eest vastutada.
Kadrina keskkooli huvi-

juht Egert Eenmaa tõi välja
kommunikatsiooni ja suhtekorralduse valdkonna teemad.
Peamised kooli saavutused ja tugevused tõi välja
õppejuht Ingrid Vaikmaa.
Õppejuht tõi välja õppekavade ja kasvatusportsesside
erilisuse. Humanitaar-sotsiaal
suuna juht Hegi Soosaar
tutvustas oma suunamooduli
uuendusi. Loodusteaduste
õppesuunda tutvustas Siret
Pung. INTE suunda, mis kandis varasemalt nime RETE
tutvustas Raimo Maasik.

Reaal-tehnilisest suunast on
saanud insener-tehnoloogiline suund. Ettevõtlikkuspädevuse arendamise kontseptsioonist kõneles Evelin
Teiva, milles peamine rõhk on
loovusel, algatusvõimel, planeerimis- ja koostööoskustel.
Praeguse tegevusmudeli
näol oli tegu kooli esialgse
nägemusega ning on avatud
aruteluks, millega koosolekul
viibijad kenasti kaasa läksid.
Koosolekul osalenud Maarja
Murumägi viskas õhku mõtte
mõelda suuremalt ja kastist
välja. (KK)

Spordikeskuse ette ratast putitama!
Metallituba OÜ-ga koostöös on alates 14. aprillist Kadrina spordikeskuse ukse
ees rattapukk ehk pumpic. Pumpic on varustatud tööriistadega, mille abil
saab pumbata rattakumme, reguleerida sadulat ja putitada kõiki kinnitusi
ehk pukk, kuhu saab ratta üles vinnata ja teha mugavalt vajalikke parandusi.
Putitamiskomplektis on juba näiteks lehtvõtmed, kruvikeerajad,
kummiheebel, kuid seda täiendatakse aega mööda, et kõik vajalikud
parandustööd saaksid tehtud. Pumbata saab nii maantee- kui ka
maastikuratta ja rõõmustava uudisena isegi lastevankrite kumme.
„Kadrina Spordikeskuse ees saad vajadusel ratast remontida ja edasi
kihutada. Aitäh, Triin ja Aleks Toming, et ideega kaasa tulite,“ kõneleb
ideealgataja, Kadrina spordikeskuse juhataja Robert Salep. Triin
Toming kommenteeris, et tema andmetel on seesugune rattapukk Eestis
veel uudisväärne, kuid Euroopas toodetakse neid juba mõnda aega.
Kihleveres asuvale Metallitoale oli selline toode aga esmane. (KK)
Fotol idee autor Robert Salep uhke kollase putituspukiga.
Foto: Erakogu

Kadrina alevik saab visiooni heast avalikust ruumist
Kadrina vallavanem Kairit Pihlak sõlmis
koostöölepingu Eesti Arhitektide Liiduga
arhitektuurikonkursi läbiviimiseks, et leida
kaasaegne lahendust Kadrina aleviku keskosale
ja selle mõjualale.
Kultuuriministeerium jätkab „Eesti
Vabariik 100“ arhitektuuriprogrammi „Hea avalik
ruum“. Programmi
alusel valitakse
2021. aastal
välja neli
linna või
tõmbekeskust,
mille avaliku
linnaruumi
planeerimiseks
korraldatakse
arhitektuurivõistlus.
Ühe tõmbekusena
osaleb tänavu
programmis Kadrina
alevik.
Arhitektuurikonkursi abil

leitakse parim ideelahendus
aleviku keskosale ja selle
kontaktalale. „Kadrina vald on juba
mitu aastat tagasi avaldanud soovi
osaleda selles programmis. Loodame
konkurssiga leida ideelahenduse, mille põhjal
avalikku ruumi mõtestatult edasi arendada,“ sõnas
Pihlak.
Arhitektuurivõistlus kuulutatakse eeldatavasti välja
maikuus ning võistluse tulemuste väljakuulutamine
peaks toimuma 2021. aasta sügisel. (KK)

Kadrina naiskodukaitse jaoskonna esinaine Liis Ambos ja
vallavanem Kairit Pihlak. Foto: Kodukant
Aprill on veteranikuu ning juba kaheksandat korda toimub
sinilillekampaania „Anname au!“.
„Kandes sinilille rinnamärki toetame Eesti Kaitseväe ja
Kaitseliidu veteranide ning nende lähedasi,“ sõnas Kadrina
naiskodukaitse jaoskonna esinaine Liis Ambos.
Ka Kadrina vallavanem Kairit Pihlak kannab rinnas
sinilillemärki. „Osalesin pühapäeval koos sõpradega
Naiskodukaitse Viru ringkonna korraldatud linnaorienteerumisel,“ sõnas Pihlak Rakveres toimunud sünd-must
kiites. Kiidusõnu pälvis ka heategevuslik sinilille-kampaania.
Kõikjal üle Eesti on nais-kodukaitsjatelt veebi vahen-dusel
võimalik soetada erine-vaid sinilillesümboolikaga tooteid,
annetades seeläbi veteranide toetuseks.
Anna au ka Sina!
https://annameau.ee/tooted/

Ülevaade valla teedest
Kadrina valla 2021 aasta eelarves on teede ja tänavate
hoolduseks ja remondiks planeeritud kulutada 110 5000 eurot.
See on väga suur summa võrreldes eelnevate aastate eelarvetega.
See summa jaguneb mitmete kululiikide vahel. Kõige
suurem summa on planeeritud investeeringuteks. Need on
alevikus asuvad kõnniteed Rakvere, Viru ja Pargi tänavatel,
mustkattega teede ülepindamine ja kruusakattega teede viimine mustkatte alla. Mingi osa kulub ka kruusateede
taastusremondiks.
Teede igapäevaseks hoolduseks ehk teede greiderdamine,
tolmutõrje, asfaldiaukude lappimine, teeäärte niitmine ja võsast
puhastamine oleme planeerinud 90 000 eurot.
Lumetõrjeks planeerisime 75 000 eurot, aga nüüd võib öelda,
et seoses lumerohke talvega olid tegelikud kulud ligi poole
suuremad. Nii nagu lumelükkamisega, selguvad tegelikud
kulud pärast hangete läbiviimist ja tööde teostamist.
Tööde tegemise aeg ja järjekord sõltub ilmast ja teede
olukorrast.
Aarne Laas
abivallavanem

Vihaga, kuid vihata ...
... oli eelmises lehes ilmunud ristsõna vastuseks. Kadrina
saunaklubi, kelle loosungiks „Vihaga, kuid vihata“ on, tähistas
märtsikuus oma 20. tegutsemisaastat. Tänan kõiki saadetud
lahenduste ning piltide eest! Kokku oli õigesti vastanuid 20,
kellest loosiõnn naeratas Heleene Mäele. Võtame võitjaga
ühendust, kuid seniks magusate nuputamisteni! (KK)
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VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
31. märtsi istung veebikeskkonnas Zoom
Volikogu liikme volitused peatanud Helena Mägi asemel
osales esmakordselt istungil asendusliige Aleksei
Osokin.
1. Volikogu lõpetas sotsiaalhoolekandelise abi andmise
korra esimese lugemise. Abi andmise eesmärgiks on
aidata kaasa inimeste toimetulekuhõive toetamisele
ning elukvaliteedi säilimisele.
2. Volikogu kehtestas eluruumide alaliste kulude
piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.
3. Vallavolikogu võttis vastu Kadrina valla noortevolikogu põhimääruse.
4. Volikogu vabastas erakorraliselt koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa
maksmisest märtsi- ja aprillikuus.
5. Volikogu andis otsustuskorras tasuta MTÜ Kadrina
Terviserada kasutusse kinnistu, millel paikneb terviserada, tähtajaga kümme aastat sportimis- ja liikumisharrastuste võimaluste arendamise eesmärgil. Lisaks
volitati vallavanem Kairit Pihlak lõpetama MTÜ-ga
Kadrina Saunaklubi sõlmitud rendileping.
6. Volikogu otsustas omandada Kadrina vallale Jõetaguse külas Vahtkonna teel eraomandis olevad
kinnistud. Kinnistute omandamise tulemusel moodustatakse ühtne tee, mida on otstarbekas majandada
munitsipaalomandisse kuuluva teena.
7. Volikogu andis seoses Viru tänavale rajatava kõnniteega Viru tn 10 kinnistu omanikuga nõusoleku
vastastikuste servituutide seadmiseks.

Ostan oma kogusse ENSV aegseid Norma mänguautosid ja
erinevaid Tarbeklaasi vaase ning karahvine. 529 1288
Korstnapühkija 5560 4046
Korstnapühkija Tarmo 5664 4440.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Kontakt 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee
Müüa 3-meetrised küttepuud, hall ja must lepp.
Kontakt 5692 1906.
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Vähekindlustatud lasterikkad pered
saavad peagi kodutoetust taotleda
KredEx alustab 12. aprillil madalama sissetulekuga lasterikastele peredele
mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede
elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle kolme miljoni euro.
Taotlusi saab esitada 31. maini. Võimalus oma elamistingimusi parandada on
peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe
leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad
ennekõike pered, kellel puudub oma kodu või olemasolev eluase ei vasta
kaasaegsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või on pesuruumid amortiseerunud, katus ei ole vettpidav või
küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud.
Suurim toetussumma on 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on
varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teistkordselt taotleda veel 5000
eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust
eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot. KredExi eluaseme- ja
energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on kodutoetuse abil 14
aastaga parandatud enam kui 17 000 lapse elamistingimusi. „Energiatõhusus ei
ole lihtsalt sõnakõlks, vaid kodude energiatõhusamaks muutmisel on reaalne
mõju inimeste rahakotile, tervisele ja kliimale laiemalt. KredEx on rohkem kui 15
aastat panustanud energiatõhususe alase teadlikkuse kasvatamisele, tellinud
vajalikke uuringuid ning panustanud valdkonna arengusse läbi mitmekülgse
koostöö erinevate partnerite ja ehitussektoriga. Rõõm on tõdeda, et ka sel aastal
on meil võimalik panustada umbes 1000 lapse elamistingimuste parandamisse,
viimase 14 aasta jooksul oleme parandanud enam kui 17 000 lapse
elamistingimusi.“ Tagastamatut toetust saab kasutada näiteks eluaseme
püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise
või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme
soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis
olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on
eluase pere jaoks mõistlikel eeldustel ruumiliselt liiga väike. Taotlusi saab esitada
kuni 31. maini käesoleval aastal. Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab
KredExi kodulehelt. (KK)

Kasuta võimalust ning parenda oma
elamu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
lamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise teostamise
toetuste vastuvõtmine toimub 26. aprillist kuni 26. maini 2021.
Elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetust
on õigus saada füüsilisel isikul või isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri
andmetel on 1. jaanuari 2021 seisuga Kadrina vald ja kes omavad Kadrina valla
haldusterritooriumil kinnistut (v.a ühisveevärgi arendamise kavas toodud
piirkondades valdkondade kaupa), millel asub seaduslikul alusel püstitatud
elamu või on väljastatud elamu ehitamiseks ehitusluba.
Toetust ei anta taotlejale, kes on eelneva viie aasta jooksul saanud samade
tegevuste toetust teistest toetusprogrammidest või taotleja on abikõlblik
hajaasustuse programmis. Toetuse suuruseks ühe majapidamise kohta aastas on
50 % teostatud tööde kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.
Projekti elluviimise maksimaalne kestvus on 6 kuud, kuid mitte hilisem kui 1.
detsember 2021.
Toetuste taotluste menetlemise ja hindamise komisjoni kuuluvad esimees
Aarne Laas ning liikmed Lea Uueni, Ülle Visnapuu, Aivar Aruja ja Meelis Salm.
Selgitused, taotluse vormid ning toetamise kord on leitav Kadrina valla
kodulehel www.kadrina.ee. (KK)
Müüa saetud lõhutud
küttepuud kojuveoga.
Pikkus ja kogus vastavalt
soovile.
Kontakt 5647 6346 või
õhtuti 325 0113.
Rentida garaažiboks
Tehnika tänaval. 220 V,
kanalisatsiooniga.
Turvaline, majade juures.
Kuutasu 50 €.
Kontakt 523 7370.

Palju õnne!
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Märtsis registreeritud lapsed
HARRI MIKKO HALLIKMANN
KETRIN MERILA
Lilled on väikesed,
sõnad on lihtsad,
siiski kõik soovid
on siirad ja ehtsad!

Ilse Maidla
palju õnne juubeli puhul!
Tantsumemmed
1. aprilli seisuga on Kadrina valla elanike arv
4796.
NB! Kes ei soovi, et teda õnnitletakse
vallalehes, palun sellest teada anda
telefonil 322 5631.

Mälestame
VIKTOR ZVERKOV
09.06.1945 – 12.03.2021
SERGEI HIISKU
08.08.1960 – 12.03.2021
ASTA SANDER
07.06.1931 – 21.03.2021
NEEME TAUR
22.03.1955 – 04.04.2021
IDA FLOREN
14.10.1923 – 05.04.2021

Toimetaja Lisete Laisaar
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 5900 8823

e-post: 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

