odukant
K
Ees ootavad talimängud
14. Eestimaa talimängud
toimuvad esialgsete plaanide järgi 5.-7. märts 2021.
aastal Ida-Virumaal. Parimad selgitatakse välja järgmistel aladel: murdmaasuusatamine, mäesuusatamine (mäesuusk ja lumelaud), meeste ja naiste korvpall, lauatennis, male, kabe,
ujumine ja juhtide võistlus. Kui sa tunned soovi ja tahet
esindada Kadrina valda eelpool nimetatud aladel, siis palun
anna sellest julgelt märku hiljemalt 10. veebruariks 2021 epostile robert.salep@kadrina.ee või helistades 524 0590. (KK)

Uus aasta tõi endaga
roheluse
Kaunist rohelisekarva Kadrina valla 2021. aasta kalendrit
ilmestab valla kaart ühes autori poolt välja toodud
objektidega. Kalendripäise autoriks on kadrinlane, hunt
kriimsilm Vallo Vahesaar. Vahesaar on kujundanud ka nii
mõnegi tuttava logo, näiteks Kadrina EPT või vabatahtlike
pritsimeeste embleemi. Eriti Pole Treeninud golfisõprade
embleemil seisavad, nagu nimigi ütleb golfikepid, päästjale
logol on aga neile olulised esemeid: kirka, redel ja kiiver.

„Esimesena mainiks ära, et kaardid on ju huvitavad
vaadata, eriti nähakse tuttavaid kohtasid ning samastutakse
selle kandiga,“ sõnas autor. „Kaardil välja toodud objektide
ja kohtade valikul lähtusin pigem endale meelde jäänud
kohtadest, seetõttu ei ole kindlasti tegu objektiivse ja
geograafiliselt täpse kaardiga,“ lisas Vahesaar ning tõi välja,
et Kadrina valla kõik märkimisväärsed kohad ei oleks ilmselt
nii väikesele formaadile ka ära mahtunud. „Loodetavasti on
kaart siiski piisav, et meelde tuletada, kui palju huvitavat
meie kodukant pakub ja milliseid võimalusi meil siin on.
Seda kõike praegustele, endistele ja tulevastele valla
elanikele,“ võttis kunstnik töö kokku. (KK)
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Jaanuari algus tõi Kadrina hooldekodusse koroonavaktsiini
Jaanuarikuu alguses pöördus
Kadrina hooldekodu Rakvere
Haigla poole koroonavaktsiini saamiseks. „13. jaanuaril
vaktsineeriti Kadrina hooldekodu kõik hooldajad ja kliendid,“ sõnas hooldekodu direktor Andres Nukk. „Meie inimestega tegeles kolm Rakvere
Haigla tubli töötajat, kõik
sujus kenasti,“ lisas ta.
„Me oleme teinud väikese
prioritiseerimise, sest arvestada tuleb sellega, et hooldekodus on elanikkond, kes võib
olla koroonaviirusesse nakatudes haiglatele väga suur
koormus,” selgitas haigekassa
osakonnajuht Külli Friedemann „Aktuaalses kaameras“.
(KK)
Koroonavaktsiini sai ka
hooldaja Monika.
Foto: Erakogu

President Kaljulaid külastas Aru Gruppi
Jaanuari keskel viibis president Kersti Kaljulaid kahepäevasel
maakonnavisiidil Lääne- ja Ida-Virumaal, mille käigus kohtus sealsete
vallajuhtidega ning külastas kohalikke ettevõtteid ja haiglaid. 19.
jaanuaril külastas president Kaljulaid Hulja alevikus tegutsevat
puidutööstusettevõtet Aru Grupp.
„No kui eriline üks aknatehas ikka olla saab? Tuleb välja, et saab
ikka küll! Aru Grupp toodab aknaid, uksi ja üha enam treppe. Just see
viimane on ärisuund, kus nähakse järgmistel aastatel suurt kasvu. Ja
kasvada tahetakse mitte töötajate arvult, vaid just käibelt ja
lisandväärtuselt. Tee selleni peitub innovatsioonis ja uute
tehnoloogiate kasutuselevõtus, mis võimaldab erilahendusi teha pea
sama kiirelt ja efektiivselt, kui massilist standardtoodet. Ja kui nende
veebipoest lähete endale sobivat treppi kokku kombineerima, siis teadke, et selle poe mootoris keerleb 8,4 miljonit (!) trepifotot,
mis teile õige tulemuse kokku sobitavad. Ettevõtte omanik ja tegevjuht Juhan Viise peab oluliseks ka kogukonda panustamist
ning nii on käivitatud koostöö Kadrina Keskkooliga. Sellest rohkemgi on aga ilmselt teada üle-eestiline CAD joonestamise
võistlus CADrina,“ sõnab president enda ametlikul Facebooki lehel.
Fotod President Kersti Kaljulaidi ametlik Facebook



Leemets – aasta kohalik spordielu
edendaja
Eestimaa spordiliit Jõud tunnistas aasta kohaliku spordielu edendajaks Kadrina
Spordikeskuse nõukogu esimehe Vahur Leemetsa.
Vahur Leemets on Huviklubi Nelsoni ninamehena Lääne-Virumaa jooksusarja
üks eestvedajaid ning oluline lüli väga paljude matka- ja spordiprojektide eesotsas.
Tema hästi töötav mõistus panustab ka mitmes erinevas kohalikus mälumängusarjas
ning üsnagi edukalt. „Käesoleval aastal oli tema algatusel Kadrinas võimalus joosta
ja rattaga sõita virtuaalseid distantse koroonakriisi hakul, mis võimaldas inimestel
liikuda väljas ja siiski üksteisega võistelda,“ sõnas spordikeskuse juht Robert Salep
Leemetsa kiituseks. Lisaks korraldas ta juunis esmakordselt Pariisis
maastikumaratoni. Huviklubi Nelson on niivõrd mitmekülgne organisatsioon,
korraldades mitme ala maakonna meistrivõistlusi. Aktiivselt tegeletakse
kaljuronimisega nii Kadrinas kui Rakveres. „Vahur on väga hea ülemus, kellega saab
erinevatel teemadel nõu pidada. Laialdased teadmised võimaldavad avaldada
arvamust eri valdkondades,“ avaldas Salep tunnustust. „Vahur Leemets on mees
nagu orkester. Jõuab aidata sõpru ja partnereid Võrust Viru-Nigulani ja seda
sajandisekundi täpsusega,“ kirjeldas aasta tegija tiitli pälvinud Viru-Nigula valla
spordijuht Ainar Sepnik Leemetsa. (KK)
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Raamatukogu teavitab
Teadmiseks Kadrina valla elanikele – Kadrina valla raamatukogus pakutavate tasuliste teenuste nimekirja lisandus
lamineerimisteenus formaadis A4 ja A3. Endiselt on võimalik
printida, skaneerida ja kopeerida formaadis A4.
Teenuste eest tasumine toimub sularahas vastavalt
Kadrna vallavialitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale.
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Gümnaasiumiastmes uue kvaliteedi saavutamine

Uus tänavavalgustus lõi
Kadrina särama
5. jaanuaril 2021.
aastal lõppes projekt
„Kadrina aleviku ja
Hulja aleviku tänavavalgustuse osaline renoveerimine“. Kõik
planeeritud tööd said
tehtud ja Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) laekusid viimased toetussummad.
Projekti käigus rekonstrueeriti 110 tänavavalgustit,
ehitati 3 uut elektrikilpi ja vahetati kogu kaabeldus ca 4000 m
ulatuses. Kui algselt oli plaanis alles jätta 73 betoonmasti, siis
ehitushanke odavnemise tõttu oli võimalik ka need asendada
kaasaegsete metallmastidega. Projekti lõppeesmärk on
tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse
tuntav suurendamine. Projektiga loodame kokku hoida
vähemalt 3500 eurot aastas.
Projekt algas 1. veebruaril 2019. aastal. Projekti toetas
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ligi 75 % ulatuses. Projekti
kogumaksumusest, mis oli 215 000 eurot oli toetuse osa 160
725 eurot. Toetust anti struktuuritoetuste perioodi 2014–2020
energiatõhususe meetmest „Energiasäästu ja taastuvenergia
osakaalu suurendamine“, projekti rakendusasutus oli KIK.
Tööprojekti koostasid OÜ Keskkonnaprojekt projekteerijad Marek Uibopin ja Ilja Galkin, omanikujärelvalvet
teostas Siim Klaassen OÜ-st Ehitusagentuur ning ehitustööd
teostas Empower AS. Ehitaja esindajateks ja põhilise
vastutuse kandjateks olid Jan Reisi ja Rannar Palm. Tellija
esindajateks olid Jaan Piirisalu OÜ-st Kadrina Kommunaal
ja Kadrina valla ehitusspetsialist Aivar Aruja. Projekti
paberimajandusega tegeles Katrin Suursoo. Koostöö kõigi
osapoolte vahel oli konstruktiivne ja asjalik.
Tänan kõiki, kes andsid oma panuse projekti elluviimisesse!
Aarne Laas
Abivallavanem

MURUMÄE

MÄLUMÄNG

Head uut aastat kõigile mälumängusõpradele!

Jõulukuu lehes ilmunud pildil
oli helilooja Alo Põldmäe.

Seekordne küsimus osutus raskeks ja õigeid vastuseid oli
ainult kaks: Jüri Vološtšenko ja Urmas Hinno.

Uus küsimus

Kolmapäeval, 16. detsembril
kogunes taas Kadrina hariduskogu, et astuda sammukene edasi valla haridusteemal. Päevakorras oli Kohtla-Järve Gümnaasiumi tegevusmudeli analüüsimine,
Kadrina Keskkooli õppekavaarenduse hetkeseis ja väljakutsed ning otsustati, kuidas
edasi minna.
Sissejuhatuseks sai sõna
hariduskogu ellukutsuja Juhan Viise, kes tunnustas hariduskogu juba tehtud töö eest.
„Ettevalmistav periood näitas, et oleme võimelised tegema meeskonnatööd ning saame asjadest sarnaselt aru. Loodan, et suudame edaspidigi
teha professionaalset tööd,”
sõnas Viise.
Eelmisel korral sai hariduskogu koduseks ülesandeks hinnata Kohtla-Järve
Gümnaasiumi tegevusmudelit. Ühiselt analüüsiti kooli

tugevusi ja kitsaskohtasid,
millised on tänapäeva kooli
ülesanded ja põhiväärtused,
kuidas on organiseeritud
kommunikatsioon, millised
on partnerid ning kuludtulud. Juhan Viise rõõmustas,
et Kohtla-Järve Gümnaasiumi
välja toodud kitsaskohad ei
ühti meie kooli kitsaskohtadega. „Meil on omad,” sõnas
Margit Murumägi.
Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani andis ülevaate kooli õppekavaarenduse hetkeseisust ja väljakutsetest. „Õppekavaarendus
on pidev protsess, mis toimub
terve aasta vältel,” sõnas Pani
ning andis ülevaate haridusvaldkonna arengukavast
2021–2035. Õppekavade arendamisel ja rakendamisel lähtutakse nüüdisaegse õpikäsitluse põhimõtetest ning arendatakse nutikat õppevara ja
metoodikat. „Õppijast lähtuv

õpe peab olema reaalne aastaks 2035,” sõnas ta ning lisas,
et õppemaht ja -sisu peab
olema kooskõlas ühiskonna ja
tööturu arenguvajadustega.
Arvo Pani andis ülevaate,
millised väljakutsed ees ootavad: õppekava uuendamine,
kindla fookuse leidmine,
praktiline ja õpilaste vajadustele keskenduva õppe
andmine. Lisaks leida oma ala
entusiastid ja pädevad õpetajad, tagada kaasaegne õpikeskkond ja õppevahendid,
teha aktiivset koostööd ümberkaudsete (põhi)koolidega,
teha koostööd kõrgkoolidega
ning anda õppesuundadel
praktiline väljund. „Parima
tulemuse saavutame, kui
toimib süsteemne tagasisidestamine ning koostöö erinevate
huvigruppide vahel,” võttis
Pani oma ettekande kokku.
Hariduskogu otsustas
arengu põhivariandina uue

Foto: Kodukant
kvaliteedi saavutamise gümnaasiumiastmes eeldustel, et
2021 märtsiks saab hariduskogu heakskiidu Kadrina
Keskkooli koostatud gümnaasiumiastme uus tegevusmudel koos selle saavutamiseks vajaliku tegevuskavaga. Lisaks peaks Kadrina
Keskkool kokkulepitud ajaks
täitma hariduskogu poolt
soovitavaid gümnaasiumiastme tulemusmõõdikute
nõutavaid tasemeid.
Hariduskogu pakub arengu varuvariandina tugeva
põhikooli, kui Kadrina Keskkool ei täida põhivariandile
hariduskogu esitatud eeldusi/ootusi kujundatakse
Kadrina Keskkool ümber
põhikooliks.
„Oluline on, et me saame
koolilt konkurentsivõimelise
tegevuskava,” sõnas Madis
Viise. (KK)

Kadrina spordi ajalugu vajab ja väärib talletamist
Kadrina Spordikeskus teeb
üleskutse Kadrina rahvale nii
lähedal kui ka kaugemal.
Kaevake välja oma mälusoppidest kõik, mis seondub
sportimisega teie elus ja teie
ümber. Olgu see aeg siis
1950ndad, 1960ndad, 1970ndad ja kõik järgnevad aastakümned. Eriti rohkesti on
loodetavasti ainest ajast, kui
said valmis EPT spordihoone,
lasketiir ja ujula, mil viidi läbi
hulk heal tasemel võistlusi.
Külas käis kuulsusi, nagu
Kristjan Palusalu, Jaan Talts
jpt. Palusalu istutas ka tammepuu meie staadioni lähedale.
Kas keegi mäletab? Tamme
asukoht vajab täpsustamist.
Kui teil on säilinud fotosid nii
treeningutest, võistlustest kui
ka muudest spordisündmustest, on need eriti teretulnud.
Soovi korral saate originaalfotod tagasi. Et oleks hõlpsam
meenutada, selleks järgnevad
pidepunktid:
• meenutaja ja meenutatava
ees- ja perekonnanimi, eluaastad, amet (tööala EPT-s,
mujal);

Hetk 1979. aasta raskejõustiku spartakiaadilt. Foto: Erakogu

• spordiala(d), millega treeniti, võisteldi;
• spordiga aktiivse tegelemise aastad;
• kuidas ja kus treeniti, sh talvetreeningud Neerutis jm;
• kes olid treenerid;
• kus, millal oli võistlusi, milliseid ning kellega võisteldi;
• saavutused, autasud;

• spordihoone ja muud tolle
aja treenimisvahendid, ka
omaloomingulised;
• muud meenutused, näiteks
milline oli spordiriietus ja jalatsid, kuidas ja kust neid
hangiti;
• kuidas sooritusvõimekust
turgutati – toitumine, vitamiinid ja lisaained.

Meenutus ei pea olema
laitmatult ilukirjanduslik.
Reastage nimed ja faktid, sh
daatumid, mis meenuvad.
Teie kirjapanekud paberil
võtab vastu Neeruti Seltsi
postkast Pargi tn 3 Kadrinas.
Kui otsustate e-kirja kasuks,
siis saatke e-postile
neerutiselts.mtu@gmail.com.

Mis hoone on pildil?

Hea kadrinlane!

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

Kui oled andekas pillimängija või oskad sõnu kaunilt seada, teed käsitööd või meeldib köögis eksperimenteerida, anna
endast teada. Saada vihje ka enda usinast sõbrast, tuttavast või hoopiski heast naabrist, kes oskab teha midagi, millest
võiksid kõik teada saada. Pühendame uue aasta inimestele meie ümber ning tutvustame teistelegi kadrinlastele, millised
erakordsed inimesed meie vallas elavad. Andke säravatest kadrinlastest teada kirjutades e-postile
lisete.laisaar@kadrina.ee või helistades 322 5631, 5900 8823. Anname omadele hoogu!
Lisete Laisaar

Ikka teie, Risto Murumägi
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Kas, miks, mida, kellele ja kuidas õpin?
Tartu Ülikooli innovatsioonisõbrana osalesime 16 kooli
seas aastatel 2016–2020 projektis “Üldpädevuste arendamine gümnaasiumis”, mille
läbiviijaks oli TÜ üldpädevuste uurimisrühm eesotsas
professor Margus Pedastega.
Projekti keskmes oli kuus üldpädevust: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus,
enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus
ning matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane
pädevus.
Projekti eesmärgiks oli
toetada gümnaasiume õpilaste üldpädevuste arendamisel ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel. Tulemiks
oli rohkelt koolitusi õpetajatele, üldpädevuste hindamisvahendite väljatöötamine ja
testimine, üldpädevuste toetamiseks loodud sekkumiste
väljatöötamine ja testimine,
käsiraamat koolidele gümnaasiumiõpilaste üldpädevuste
hindamiseks ja arendamiseks.
Projekt algas mitmepäevase õpetajate koolitusega
Käärikul, milles osales meie
koolist kuus õpetajat. Kolme
aasta jooksul osalesid töörühma liikmed mitmel ülikooli korraldatud seminaril.
Nendel kokkusaamistel tutvustasid koolid oma projekti
kavasid, jagasid muljeid,
kogemusi ning tegevuste tulemusi. See oli hea võimalus
“piiluda” teiste koolide siseellu ning koguda enda jaoks
kasulikke infokilde.
Iga kool sai valida endale
kaks üldpädevust, millele
keskenduda selle arengut toetades ja testides. Meie kooli
töörühm, kuhu kuulusid Anneli Raud, Hegi Soosaar, Liina Leinmets, Siret Pung, Liivi
Heinla, Evelin Tiiter ja Merike Sikk keskendus ülikooliga
koostöös õpipädevuse teemale. “Mida õpid noores eas,
seisab eluaeg sul peas!” sõnastasid meie hariduse usku esi-

KULTUURIKALENDER
Kolmapäeval, 3. veebruaril kell 11-15
Kadrina rahvamajas doonoripäev.
Reedel, 19. veebruaril kell 16.30
Kadrina kunstidekooli õpilaskontsert „Talvised
lood“ Kadrina huvikeskuse saalis.
1.-27. veebruar
Kadrina valla raamatukogus näitus „Ajaloo lahtised
lehed“.

Uus taotlusvoor puuetega
inimeste kodukohanduseks
vanemad oma elutarkuse.
Kuidas aga õppida/õpetada
nii, et õppimine oleks kõige
tulemuslikum ja vanasõna
kehtiks ka tänapäeval? Kuidas
omandada teadmised, oskused ja õpihoiakud kogu eluks?
Need olid meid huvitavad
küsimused.
Vähemal määral tegelesime enesemääratluspädevuse arendamise ja mõõtmisega, projektijuhiks Triin
Peit.
Meie TÜ projektijuhiks
õpipädevuse valdkonnas oli
haridusteaduste vanemteadur
Katrin Saks, kellega kokkuleppel laiendasime projekti
tegevusi kogu gümnaasiumiastmele. Kolme aasta jooksul
kohtus ta meie õpilaste ja õpetajatega, pidas mõlemale
sihtgrupile loenguid, viis läbi
sisekoolituse, teostas testimisi
ning analüüsis meie õpilaste ja
ka õpetajate testide tulemusi.
Mis on õpipädevus? Mõistame seda kui oskuste, teadmiste ja hoiakute kooslust, mis
võimaldab enesearengut. Oskused ja teadmised omandatakse, hoiakud kujundatakse. Oskuste ja teadmiste
omandamine läheb hõlpsa-

mini, kui õppija leiab endale
sobivad õpistrateegiad. Sobivate õpistrateegiate otsingule
õhutab motivatsioon – nii
sisemine kui ka välimine. Motivatsioon on omakorda kergem tekkima, kui hoiak õppimisse on positiivne. See toetab usku enese toimetulekusse, enesetõhususse ning
aitab väärtustada õpitavat.
Gümnaasiumiastme õpilaste õpipädevust toetasime ja
mõõtsime kolme-nelja aasta
jooksul ning võrdlesime selle
arengut nii koolisiseselt kui ka
vabariigi teiste koolidega.
2018/19. õppeaastal valmis
tollasel 11. klassi õpilasel,
Karoliina Liivakul Katrin
Saksa juhendamisel uurimistöö “Kadrina keskkooli 11.
klassi õpilaste õpihoiak, selle
soolised erisused ja seos õpimotivatsiooni ja hinnetega”,
mille tulemusi tutvustas ta
kaitsmisel klassi- ja koolikaaslastele.
Detsembri alguses kohtus
Katrin Saks kokkuvõtete tegemiseks meie gümnasistidega
ning projektis osalenud õpetajate ja juhtkonnaga. Ta analüüsis kolme aasta õpipädevuse mõõtmiste tulemusi ja

võrdles meie kooli tulemusi
kontrollgruppi kuuluvate
koolide omadega.
Põhisõnumid, mida analüüsidest meeles pidada:
• Õpitegevus ja õpistrateegiate kasutus peab olema
teadlik, et see tooks kaasa
head õpitulemused.
• Kognitiivsed strateegiad
arenevad läbi metakognitsiooni – see, kuidas õppija
näeb, mõistab ja teadvustab oma õpitegevust,
võimaldab tal oma õppimist ka juhtida ja
reguleerida.
• Õpetaja on võtmeisik,
kuid vastutuse peab
võtma õppija.
• Õppima õppimine ja
õpetamine algab kooli
kontekstis juba 1. klassist.

Avanenud on meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“ uus taotlusvoor eelarve mahuga 279 254 eurot.
Taotlusvoor toimub alates 7. detsembrist 2020 kuni vooru
eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid hiljemalt 31.
augustiks 2021. Jooksva taotlemise puhul ei piirata kohalike
omavalitsuste maksimaalset toetuse suurust ega kohanduste
arvu projektis. Voorus saab esitada ka mitu taotlust.
Abi vajavatel isikutel on võimalik esitada vastavaid taotlusi
Kadrina Vallavalitsusele kuni 31.05.2021.
Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest
tulenevat eluruumi kohandamist:
• liikuvusega seotud toimingute parandamiseks,
sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja
eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle
territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
• hügieenitoimingute parandamiseks;
• köögitoimingute parandamiseks.
https://www.kadrina.ee/puudega-inimesele-eluruumikohandamise-toetus

Ülikoolis on valmimas
projekti kirjalik kokkuvõte ja
käsiraamat gümnaasiumidele
ning meil on heameel, et selle
sisu loomisesse oli võimalus
panustada ka meie kooli
gümnasistidel ja õpetajatel.
Töörühma nimel
Ingrid Vaikmaa

Piparkoogihõnguline meenutus
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Detsembrikuus toimuma pidanud vahva piparkoogiküpsetamise töötuba jäi eriolukorra tõttu ära. Kuid ega sellepärast
piparkoogihõng tundmata ei jäänud! Esmakordsel piparkoogivõistlusele saadeti 13 pilti ning enim meeldimisi Kadrina rahvamaja
Facebooki kontol sai töö nimega „Kolme sõbra tare“ (1). Tarekese autoriteks olidki kolm sõpra Läsna-Loobu külast Heli, Sirli ja
Kadri, kelle valmistatud muinasjutuline maja sai 321 häält. Teisele kohale tuli Leikude küla küpsetaja Terje Lopetiene „Leevike“
(2) ning kolmanda koha napsas endale kadrinlase Merle Kärdla „Rahvariides Manni“ (3).
„Vaeva oli nähtud kõvasti ja võistlustööd olid imekenad. Ka hindajad arvasid nii, sest südaööks oli kolmeteistkümnele
võistlustööle kokku antud lausa 1641 häält. Kes oleks osanud arvata,“ rõõmustas võistlus Kadrina kultuurikoja direktorit AhtoLembit Lehtmetsa. Lõbusate värviliste piparkookidega osalesid sel korral võistlusel veel ka Gerda Suurkivi ja Antti Remmel,
perekonnad Pruul ja Olvet, valla noorsootöötajad Anastasia, Helene Kristine ja Mari-Liis, Ridaküla seltsimaja küpsetajad, Helle
Volter, Kadri Sammelselg, Mari-Liis Seermann ja Mairon Annimäe ning Jane ja Liisa Mäeotsa talust. Võitjaid ootas magus
kingitus ehk küpsetamiseks kõige vajaliku muretsemise poe kinkekaart.
„Sellest sündmusest saab kindlasti traditsioon, seega on umbes-täpselt aasta aega harjutada järgmiseks,“ lubas Lehtmets. (KK)
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Veendu oma aadressi ja postkasti
korrektsuses

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS

Palju õnne!

Selleks, et Eesti Post saaks kõik pakid ja kirjad kohale
tuua, peab saadetistel olema märgitud õige ja
ajakohane aadress. Kui aadress on vale, siis võib
saadetise õigele aadressile toimetamine olla
postikulleri jaoks väga keeruline või lausa võimatu
ning saadetis suunatakse tagasi saatjale. Õige aadressi
kontrollimine uute tellimuste puhul on eriti oluline,
kui teie piirkonnas on hiljuti toimunud aadresside
muutmine või määramine kohaliku omavalitsuse poolt.
Samuti on saadetiste kohaletoimetamisel oluline, et kliendi postkast oleks
õigesti märgistatud, hõlpsasti leitav ning heas seisukorras. Eestis on ligikaudu
600 000 postkasti, mille hulgast paljud ei vasta nõuetele või on õigesti
märgistamata ja teevad kirjakandja töö raskeks ja ajakulukaks.
Korrektne postkast, mis on ka hästi märgistatud teeb kirjakandja töö
lihtsamaks ja aitab tellitud saadetistel postkasti kiiremini jõuda. Postkasti
asukoha juures peaks jälgima, et sellele oleks tagatud aastaringne ligipääs ja et tee
postkastini ning postkasti alune oleks takistustest vaba (lumi, jää, jalgrattad,
lapsevankrid, suusad jne).
Oluline on ka, et postkast ning maja oleks korralikult nime või numbriga
tähistatud, sest tähistamata postkasti ei pruugi oodatud saadetised kohale jõuda.
Õige postkast on tähistatud maja numbri ja tänava nimega või talu nimega või
korteri numbriga. Samuti peaks postkast olema lukustatav, ilmastikukindel ja
piisavalt suur (minimaalsed mõõtmed 25x35x6 cm) ja piisavalt suure avaga (23x3
cm).
Kiiremale postikandele aitavad kaasa ka grupipostkastid. Grupipostkast
tagab postikullerile aastaringse ligipääsu ning elanikele seeläbi aastaringselt
püsiva postiteenuse. Lisaks aitab grupipostkast postil inimesteni kiiremini jõuda,
sest postikuller saab nii korraga täita kõikide ümberkaudsete majade postkastid.
Seetõttu sõltub grupikastide arvust terve kogukonna posti kohaletoimetamise
kiirus. Grupipostkasti saab tellida Omniva kodulehelt:
www.omniva.ee/grupipostkast.
Ligi tuhandet postkasti teenindav kirjakandja ei püsi kaua tervena, kui tee
postkastide juurde on vesine, jäine või lumine. Seetõttu paneb Eesti Post talve
lähenedes kõigile südamele, et inimesed oma postkasti ümbrused korras hoiaks.

21. detsembri istung Kadrina rahvamajas
1. Volikogu kiitis heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2021-2024.
2. Volikogu lõpetas määruse eelnõu „Kadrina valla 2021.
aasta eelarve vastuvõtmine“ esimese lugemise ning
pani paika muudatusettepanekute esitamise kuupäeva, milleks on 15. jaanuar 2021.
3. Seoses 2019. aastal muutunud veeseadusega on vajalik
ajakohastada kehtiv Kadrina valla reovee kohtkäitluse
ja äraveo eeskiri. Volikogu lõpetas määruse eelnõu
„Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja“
esimese lugemise, mis reguleerib õigussuhteid seoses
reovee kohtkäitluse ja äraveoga Kadrina valla haldusterritooriumil.
4. Kehtestati 2021. aasta Kadrina vallas haritava maa ja
loodusliku rohumaa maksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast aastas ning metsamaa, õuemaa ja
muu maa maksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas.
5. Otsustati osaleda liikmena MTÜ-s Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) ning määras
liikmeõigusi teostavaks isikuks Kadrina Kultuurikoja
noorsootööspetsialisti. Eesti ANK on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid
noortekeskusi. Ühendusega liitumine annab võimaluse olla noorsootööga kaardil ning kuuluda noortekeskuste võrgustiku, mis omakorda annab võimalusi
töötajate täiendamiseks ning erinevates (ka rahvusvahelistes) projektides osalemiseks.
6. Volikogu andis loa Vene Föderatsiooni kodanikule
kinnisasja omandamiseks.
7. Volikogu muutis Kadrina Vallavolikogu 29. mai 2019.
aasta otsust nr 100 „Hoonestusõiguse seadmine“.

Kadrina valla elanikkond külade ja alevike kaupa 2021. aastal
Ama küla
Arbavere küla
Hulja alevik
Hõbeda küla
Härjadi küla
Jõepere küla
Jõetaguse küla
Jürimõisa küla
Kadapiku küla
Kadrina alevik
Kallukse küla
Kihlevere küla
Kiku küla
Kolu küla
Kõrveküla
Lante küla
Leikude küla
Loobu küla
Läsna küla
Mõndavere küla
Mäo küla
Neeruti küla
Ohepalu küla

mehed
58
30
214
33
20
23
48
13
74
992
3
89
56
17
12
15
37
31
17
8
13
24
7

naised
45
15
244
26
13
20
53
11
47
1156
1
83
46
15
16
12
23
28
16
8
12
20
7

kokku
103
45
458
59
33
43
101
24
121
2148
4
172
102
32
28
27
60
59
33
16
25
44
14

Orutaguse küla
Pariisi küla
Põima küla
Ridaküla
Rõmeda küla
Salda küla
Saukse küla
Sootaguse küla
Tirbiku küla
Tokolopi küla
Udriku küla
Uku küla
Undla küla
Vaiatu küla
Vandu küla
Viitna küla
Vohnja küla
Võduvere küla
Võipere küla
Kadrina valla
täpsusega
Kadrina vald
kokku

mehed

naised

kokku

11
15
27
72
21
51
12
18
46
14
15
22
20
25
17
32
62
35
38

5
10
19
70
10
54
14
20
39
19
14
23
15
25
12
26
51
29
23

16
25
46
142
31
105
26
38
85
33
29
45
35
50
29
58
113
64
61

25

25

50

2412

2420

4832

Oma murega ei pea olema üksi
Kas tunned, et viimaste kuude ülemaailmsed pinged on
mõjutanud sinu vaimset tervist ja igapäevast toimetulekut?
Vaimse Tervise nõustamisel pakutakse tuge igapäevaeluliste
muredega toimetulekul. Kui oled 27-aastane või vanem ning
soovid oma muresid jagada ja nõu pidada, siis registreeru koheselt.
26-aastastel ja noorematel valida www.peaasi.ee noortekeskuse
teenuse.
Nõustamine on tasuta. Abi võivad küsida kõik, kellel on elus
tekkinud pingeid ja raskuseid ning tunnevad vajadust sellest
kellegagi rääkida. Meie nõustajad kuulavad ning vajadusel annavad nõu. Vestlus nõustajaga toimub videosilla vahendusel ning
kestab kuni 60 minutit.
Projekt on loodud MTÜ Peaasjade ja Eesti Psühhiaatrite Seltsi
Noorpsühhiaatrite sektsiooni koostööna.
Registreeru tasuta veebinõustamisele
www.registratuur.peaasi.ee/kriis.

Toimetaja Lisete Laisaar
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 5900 8823

e-post: lisete.laisaar@kadrina.ee
Trükiarv 2300 eksemplari
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Detsembris registreeritud lapsed
ERIKA TAPP
ROSANNA PAJULA
LENNA-LIIS LAIVA
KÄTRIIN-EMILY VIISITAMM
NB! Kes ei soovi, et teda õnnitletakse
vallalehes, palun sellest teada anda
telefonil 322 5631.
Korstnapühkija 5560 4046
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Kontakt 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee
Hauaplatsi sügis-talvine hooldus ja
külastamine.
Helista ja lepime kokku 526 0804.
Tähtis on südamerahu.
Ostan igas seisukorras sõidukeid ja
kaubikuid, võivad vajada remonti!
5309 2650

Mälestame
HILLAR KUUSEOKS
30.06.1958 – 11.12.2020
TOOMAS LEPIK
23.10.1961 – 14.12.2020
SIRJE KIROTBEK
15.05.1950 – 16.12.2020
ANNE-LEA KÕIV
24.02.1945 – 17.12.2020

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

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

