odukant
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Esimesse klassi astujaid
toetatakse 70 euroga
Kadrina Vallavalitsus kinnitas tänasel istungil Kadrina valla
eelarvest maksmisele kuuluva 1. klassi astuja rahalise toetuse
suuruse. Eelnevalt kehtinud pere sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra alusel oli
Kadrina vallas koolimineku toetus ette nähtud koolitarvete
komplektina. Koolitarvete komplekti maksumus on seni
jäänud suurusjärku 25 eurot lapse kohta.
Täna kinnitas vallavalitsus koolitarvete pakile lisanduva
rahalise toetuse suuruse. „Oleme otsustanud lisaks
koolitarvetele toetada kooli minekul õppurit 70 eurose
toetusega," andis vallavanem Kairit Pihlak vallavalitsuse
otsusest teada.
Esimesse klassi astuvate õppurite lapsevanemad saavad
toetust taotleda alates 20. juunist kuni 20. septembrini.
Toetuse saamise aluseks on lapsevanema avalduse, mida on
juba 20. juunil võimalik teha elektroonilise vormi kaudu ka
Kadrina valla kodulehel. (KK)

Huljat tabas lehesadu

Foto: PRTKR
Tähelepanelikud kodanikud märkasid juuni keskel Hulja
bussijaamas parkivat autot. „Huvitav, miks on bussidele
mõeldud alal alalõpmata üks auto,“ mõeldi. Vastus
küsimusele on imelihtne ning nüüd ka kõikidele oma
silmaga nähtav. Nimelt pöördus Kadrina vallavalitsus
kohaliku kunstniku PRTKR poole, et kas ta aitaks vett ja vilet
näinud bussipeatusele uue hingamise anda. „Esitasin töö
tellijale kolm kavandit, millest osutus valituks lehtedega
variant,“ lausus kunstnik. See valmis mul ka kõige esimesena
ning oli inspireeritud bussipeatust ümbritsevast puudest tundus, et looduslähedastes toonides lehemuster võiks sinna
hästi sobida. Teine variant oli tagasihoidlikum - peamiselt
hallides toonidest geomeetrilised kujundid ning kolmas
kujutas endast sinistes toonides pilvevööd,“ sõnas PRTKR.
(KK)

Pritsumehed taas parimad

Kadrina usinatele pritsumeestele on järelkasvgi olemas.
Foto: Erakogu
10. juunil selgitati Väike-Maarjas välja päästeameti Ida
päästekeskuse eliitkomando 2021. Kutselised ja vabatahtlikud päästjad võtsid mõõtu mitmesugustel päästeülesannel, et selgitada välja parimatest parimad. Ida regiooni
vabatahtlike päästjate eliitkomando 2021 on Kadrina
Vabatahtlik pääste.
Priitahtlike pritsumeeste pealik Raido Nagel sõnas, et
tunded antud tiitlit saades olid ja on vägevad. „Nagu meie
naissalga liige Reelika ütles, siis meil ongi nii äge punt,“ lisas
Nagel. „Ega tegelikult teised meie elu lihtsaks ei teinud. Oli
jooksmist ja pingutamist ja natukene õnne ka.“
Vabatahtlikud päästjad on sel aastal pidanud appi
tõttama juba … korral. (KK)
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Hulja-Männiku vanal kultuuripärandiga kalmistul teostuvad
uued projektid
Meil kõigil on kahel viimasel
aastal tulnud tegutseda muutunud olukorras, kus päris
kõike plaanitut ei saanud
teostada. 2020. aasta võimaldas siiski MTÜ Pärandihoidjal
vaatamata koroonapandeemiast tulenenud takistustele
teoks teha enamuse kavandatud tegevustest.
Tegevuse algusest 2018.
aasta sügisel on järjest enam
selgunud meie seltsi jaoks
olulisteks tegevuskohtadeks
oleva kahe vana kalmistu –
Hulja-Männiku ja Sipelga seos
Eestis ühe võimsama haardega tegutsenud mõisniku parun Friedrich Adolph von Dellingshauseniga. Ta omas ka
tänases Kadrina vallas mitmeid mõisasid ja kinkis oma
Hulja mõisa Männiku metsamaast 19. sajandi alguses tüki
Hulja-Männiku kalmistu rajamiseks. Teostasime möödunud talvel põhjaliku uurimise
ja tulemuseks on teda tutvustav artikkel, mille võib leida ka
Hulja-Männiku kalmistu
uuelt infotahvlilt. Infotahvli
valmistasid Pärandihoidja
liikmed, paigaldasime selle
2020. aasta detsembris. Järgmise uurimustöö kavandame
teostada sellel kalmistul puhkavate Loodearmee sõdurite
kohta. Kogutava informatsiooni paigutame kindlasti ka
kalmistu infotahvlile.
Pärandihoidja liikmed on
jätkanud Hulja-Männiku kalmistu korrastustöödega aastaringselt, nii ka selle aasta
varakevadest. Järjest tulevad
välja uued võsast vabanevad
vaated ja tegeleme noore võsa
tõrjumisega. Püüame jõudumööda aidata niita ka korrastatud haudadeni viivaid radu.
Lähiajal on plaanis alustada
kalmistu parempoolsesse siseserva piirdeks mändide istutamisega ja niita välja kalmistu taha väljaspoole kiviaeda maetute hauakohad.
2020. aasta sügisel sai
alguse Hulja-Männiku kalmistu keskristmiku lähedale
välialtari ja mälestuspingi valmistamise projekt. EELK Kadrina Katariina koguduse õpetaja Meelis-Lauri Eriksoni
välialtari ideekavandi teostamise võtsid Pärandihoidja
juhatus ja üldkoosolek oma
otsustega 2021. aasta tegevuskavva. Hetkel on välialtari
ehitus juba teostamisel. Oleme
väga tänulikud rahalise toetuse eest nii Kadrina valla
kultuurikomisjoni vahendi-

Pärandihoidja toetajaliige Georg Benjamin Lillemäe koos artikli autoriga tulevase välialtari
asukoha ees Hulja-Männiku kalmistul 2020. aasta suvel, taamal veel kasvav kõrge võsa.
Foto: Erakogu
test kui EELK Kadrina Katariina koguduselt. MTÜ Pärandihoidja võttis enda kanda
ülejäänud osa kuludest.
Rääkides Hulja-Männiku
kalmistul haudu hooldavate
inimestega, on selgunud, et
selle kalmistu keskosas on
varem olnud pink, millel sai
istudes jalgu puhata ja mõtiskleda. Viimastel aastatel aga
ühtegi üldiseks kasutuseks
olevat pinki enam ei ole. Samas on mitmed Pärandihoidja liikmed otsinud moodust mälestada sellel kalmistul puhkavaid esivanemaid ja
nende pereliikmeid olukorras,
kus me nende haudade
asukohti ei tea. 19. sajandi
lõpus ja 20. sajandi alguses
maetud esivanemate haudade
asukohta ei saa leida ka
matmisplaanidest, sest need
on erinevate ajastute vaheldudes kadunud/hävinud. Arvestades ülaltoodut sündis
Pärandihoidja liikmetel soov
paigaldada kalmistule välialtari lähedusse seljatoega
mälestuspink esivanematele
koos vastava sildiga. Lilli esivanemate mälestuseks istu-

tame aga juba teist aastat nelja
massiivsesse vaasi, mis on
ühtlasi ka paljude vaaside
lähistel puhkavate hooldekodu asukate mälestuseks. Kogu
hooldekodu asukate haudade
ala oleme korrastanud talgutöö korras juba kolm aastat.
Välialtari projekti kooskõlastamise ja Muinsuskaitseametilt loa taotlemisega ehitamiseks sai alguse Pärandihoidja konkreetne koostöö
Muinsuskaitseameti LääneVirumaa bürooga. Koostööd
nendega loodame jätkata ka
praktiliste kultuuripärandi
elementide renoveerimise
koolituse vormis. Koolituse
toimumisest anname kindlasti
teada ka Kodukandis. Sel
sügisel loodame teostada ka
eelmisel kevadel koroonapandeemia tõttu ära jäänud
koolituse suguvõsa uurimisest elektroonilistest arhiividest. Eelmisel kevadel registreerunutega Kadrina vallast
võtame ise augustis ühendust.
Hulja-Männiku kalmistu
välialtari avamine on kavandatud selle aasta kalmistu-

pühal 20. augustil 2021. Täpse
kuulutuse päeva programmiga leiab kalmistu infotahvlilt augusti algusest. Avamine
toimub peale kalmistupüha
teenistust koos juba teist aastat koguduse ja Pärandihoidja koostöös teostuva tänupiknikuga. Välialtari ja mälestuspingi avamisel on kavas ka
muusikaline tervitus Pärandihoidja toetajaliikmetelt. Kutsume kõiki kalmistuga seotuid või sellest huvitatuid kalmistupühal osalema koos
võimalusega saada osa selle
erilise kultuuripärandiga kalmistu suvisest rahust.
MTÜ Pärandihoidja on
alustanud Hulja-Männiku ja
Sipelga kalmistutel puhkavate
perede lugude kogumisega.
Palume meiega ühendust võtta ka nendel, kellel on vanu fotosid kalmistust või mingis
muus vormis vanemat informatsiooni, sh mälestusi kalmistu kohta. Ainult koostöös
suudame oma kodukandi
kultuuripärandit säilitada ja
hoida. Soovime, et kalmistu
oleks peredele eriline paik,
kus elavduvad mälestused
eelläinutest ja mis aitab kaasa
leidmaks omaenda rada elus.
Meiega saab kontakti telefonil
515 3573 ja e-posti kaudu
kuusikufarm@gmail.com.
Sirje Kuusik

Hea Kodukandi lugeja!
Soovime Sulle päikeseküllast ja põnevat suve! Uue kohtumiseni juba augustis! Seniks, armas Kodukandi lugeja, kui
Sina, Sinu naaber, hea sõber, sugulane või kogukonna liige tegeleb millegi vahvaga, mida oleks tore ka teistega
jagada, siis anna sellest ikka ja alati lahkesti teada! Helistades 5900 8823 või kirjutades lisete.laisaar@kadrina.ee.
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Paisjärve ümbruses
toimetatakse hoogsalt
Kadrina Vallavalitsus on tellinud Kadrina paisjärve
uuringud. Uuringu käigus selgitatakse välja paisjärve
seisundi parandamise võimalused kas süvendamise või järve
pindala vähendamise teel, antakse hinnang jõe-elustikule
mõlema alternatiivi mõjust kalade kudemistingimustele
ning insenertehnilise lahenduse eskiis. Uuringust selgub
alternatiivide teostatavus ja nende kogumaksumus järgmise
20 aasta jooksul. Uuringu valmimise tähtaeg on 1. oktoober
2021 ning maksumus on 16 078 eurot. Kadrina Vallavalitsuse
poolt läbiviidud hanke tulemusel viib uuringud läbi
keskkonnakorraldus- ja konsultatsioonifirma Maves OÜ.
Lisaks tehakse Paisjärve ümber ka heakorratöid: parklate
korrastamine ja rajamine, suubuvate kraavide korrastamine
ja kaevamine, võsa lõikamine ja freesimine, pinnase
tasandamine ja jalgradade korrastamine.
Paisjärve puhkeala rikastatakse ka 2021. aasta Kadrina
valla kaasava eelarve võitnud ettepaneku elluviimise kaudu.
Tänaseks on paisjärve äärde paigaldatud katusealusega grillkiik. Lähiajal on lisandumas liiva-ala, lebola ja rannatoolid
ning paadisild koos sildumisalaga. Kaasava eelarve
ettepaneku esitas ning selle valmimise eest vastutab Marko
Teiva. Ettepaneku elluviimise kogusumma on 15 000 eurot.

Hariduskogu siht on hea õpikeskkond ja tugev
gümnaasiumiharidus

(KK)

Hariduskogu liikmed õppeaasta viimasel kohtumisel. Foto: Kodukant

Keskkool ja TalTech uuendasid
koostöölepingut

Eile, 14. juunil kogunes Kadrina hariduskogu laiendatud
koosseis Õnnela külalistemajja, et teha kokkuvõtteid
möödunud töökast aastast,
kus keskenduti eelkõige
tugeva gümnaasiumiastme
arendamisele.
„Üks on selge, et järgmisel
aastal ei taha me klassi kordama jääda,“ sõnas moderaator
Aivar Soe oma sissejuhatuses,
visates õhku küsimuse, kas
hariduskogu uuel õppeaastal
oma tööga ka jätkab.
Hariduskogu eestvedaja
Juhan Viise oli kokkuvõtva
koosoleku eel põnevil ning usku täis. „Kadrina Keskkoolil
on nii palju positiivset aurat ja
kogemust, tuleb seda edasi
anda ja arendada,“ sõnas

6. juunil allkirjastasid Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani
ja TalTech Avatud Ülikooli juhataja Hanno Tomberg uue
koostöö raamlepingu, mis viib kahe kooli omavahelise
koostöö uuele tasemele ning teeb Kadrina Keskkoolist
TalTechi Kirde-Eesti piirkonna koostööpartneri.
TalTechi Avatud Ülikooli juhataja sõnul ootab ta
koostööst enim õpilaste huvi kasvu tehnikavaldkondade ja
Tallinna Tehnikaülikooli vastu. „Loodan, et Tallinna
Tehnikaülikool suudab kaasata rohkem õpilasi ülikoolis
korraldatavatesse töötubadesse. Püüame ka ise aktiivsemalt
kohal olla Kadrina kooli iga-aastasel tudengite CADrina
võistlusel ja viia kokku üliõpilasi Kadrina kooli õpilastega,“
sõnas Tomberg. „TalTechi peamine sihtgrupp on küll
gümnaasiumiklassid, kuid oleme mõelnud ühes kooli
juhtkonnaga ka sellele, mida pakkuda 8.–9. klasside
õpilastele füüsika, programmeerimise ja teiste TalTechi
erialadega seotud ainetundide osas. Soovime suuremat
tähelepanu osutada ka projektõppele ja olla Kadrina koolile
partneriks, kui nad soovivad tutvustada erinevaid erialasid
oma õpilastele.“ (KK)

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Maikuu lehes ilmunud
pildil oli oli praegu
varemeis Jõepere mõisa
viinaköök.

Õigesti vastanuid oli 15: Urmas Leesnurm, Mare Soovik,
Are Kivimäe, Mihkel Eller, Merle Lauri, Neeme Mangulis,
Ainu Kirotbek, Urve Stern, Peeter Viira, Ain Leesnurm,
Jüri Vološtšenko, Janek Rannala, Urmas Hinno, Ülle
Tislar ja Eino Nurk.

Uus küsimus

Kes tantsivad?
Vastused teatada:
telefonil 502 3846, e-postiga rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina. Viimane päev on augustikuu viies päev.
Ikka teie, Risto Murumägi
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Viise. „Me usume, et meil on
võimalus vastuvoolu ujuda ja
oma tugev kool veel tugevamaks teha. Me usume, et
meie kool ei lõpeta oma tegevust, kui avatakse Rakveres
riigigümnaasium. Me usume,
et Kadrinal on hea asukoht ja
palju erinevaid atraktiivseid
külgi. Kadrinal on potentsiaal
püsida, mitte ainult täna ja
homme, vaid aastakümneid
tugevana.“ Viise sõnul on
esimene tegevusaasta näidanud, et potentsiaali jagub
küllaga, kuid on näidanud ka
seda, et ükski protsess ei ole
lihtsasti tehtav. “Ma arvan, et
meile on saanud selgeks, et
omades head tegevusmudelit,
on meil šansi. Need otsused,
mida me hariduses teeme,

mõjutavad suurelt valla üldist
arengut,“ lisas Viise.
Vallavanem Kairit Pihlak
tõi välja, et tänasel kuupäeval
toimuv hariduskogu koosolek
on sümboolne, sest just täna
avati Kadrina Keskkooli ja
selle ümbritseva väliruumi
arhitektuurivõistlus. Võistlusele on just hariduskogu
andnud sisendi, kaardistades
keskkooli ruumivajaduse tänapäevase õpikeskkonna loomiseks. „Meil on põhjust enda
üle uhke olla,“ rõõmustas
vallavanem.
Hariduskogu liikmed tegid kokkuvõtteid, mis möödunud õppeaasta jooksul tehtud on. Valminud on kümme
tegevusmudelit, neli ruumimudelit ning kümme güm-

naasiumiastme tulemuslikkuse mõõdikut ühes soovitud
tasemetega. Haridus-kogu
töötas aasta läbi kindla sihiga
arendada gümnaasiumiastme haridust, mis oleks konkurentsivõimeline ka muutuval Eesti haridusmaastikul.
Hariduskogu liikmed otsustasid ühiselt, et jätkatakse
tööga aktiivses formaadis nagu ollakse seda siiani teinud.
„Peaksime olema aktiivsed
seni kuni saame teada, milline
saab olema meie koolihoone
ning milline on meie sisu, mis
võimaldab meil konkurentsivõimeline olla ka siis, kui
riigigümnaasium avatakse,“
sõnas Juhan Viise. (KK)

Karud teevad suvise talveune, kuid jätkavad siis täiega
Saku I liiga 2020/2021 hooaja
meistriteks krooniti küll KK
Viimsi/Noto, kuid omad võidud noppisid ka Kadrina Karud. „Tänu meile on Saku I
liiga pildile tulnud ja see on
ainult positiivne. Sai see alguse juba siis, kui olime Saku
II liigas. Kõik jälgivad mänge
ja räägivad neist, see on üks
suur asi, millega Kadrina on
hakkama saanud,“ sõnas karude kapten Allan Ehte. „Sel
korral kulda ei tulnud. Võtame selle kulla ära ja siis
hakkame rääkima,“ oli Ehte
kidakeelne. „Tegelikult oli
kihvt, hõbe on ka super tulemus. Tähtis on see, et me
jätkaksime ja annaksime endast ka edaspidi parima,“ lisas
ta.
Karude mänedžeri Raivo
Tribuntsovi sõnul on kõige
toredam see, et kui alaliit
otsustas koroonakiuste hooajaga jätkata, olid meie välismängijad koheselt nõus naasma. „Austin ja Rimantas on
tõelised Kadrina sõbrad. Nad
olid koheselt valmis tagasi
tulema, et viimased mängud
maha pidada. Ma ei usu, et
mees Washingtonist tuleb siia
väikesesse Kadrinasse vastu
tahtmist,“ rõhutas mänedžer.
„Mängudest nii palju, et meil
oli aega kaks nädalat trennideks ja kaks nädalat mängudeks. Selle kahe nädalaga
panime neli mängu,“ jäi
Tribuntsov hooajaga rahule.
„Poolfinaalis nägid kõik, mis

Hõbedased Kadrina Karud. Foto: Kodukant
puust me tehtud oleme. Final
Four, kuhu lõpuks jõudsime,
seal väärisid kõik meeskonnad kulda,“ sõnas ta.
Mõru maik napilt kaotatud kuldmedalist küll jääb,
kuid see annab indu uuel hooajal endast veelgi enam anda.
„Huvitav hooaeg, mis lõppes
Final Four'i vääriliste mängudega,“ sõnas karu Raimond
Tribuntsov tänades kõiki
meeskonnaliikmeid. „Tore
sats oli,“ lisas Lauri Mets. Ka
leedukas Rimantas Daunys jäi
hooajaga üldiselt rahule.
„Esimesed kuud Kadrinas
olid põnevad. Ma pidin ennast
tõestama ja treenerile näitama,

milleks ma võimeline olen,“
sõnas Daunys. Rimantas kiitis
Kadrinat ja siinseid inimesi,
kes tema vastu alati lahked
olid. „Suured tänud ka Kadrina spordikeskuse ja kogu
Kadrina poolsele meeskonnale.“
Ka peatreeneri kohta jätkub mänedžeril vaid kiidusõnu. „Andres Sõber pani
meie meestest sellise ansambli
kokku. See oli tema töö, et kõik
mehed omavahel mängima
said,“ sõnas ta. Nüüd on ka
selge see, et Kadrina Karude
peatreenerina jätkab Andres
Sõber. „See ei olnud raske
otsus,“ sõnas Sõber. Lisaks

tänab Tribuntsov ka Kadrina
Maanaiste Seltsi eestvedajat
Helena Mägit, kes viimasel
kuul üllatas mehi maitsvate ja
energiat andvate küpsetistega. „See pani poistel silmad
särama,“ oli ta tänulik. Lõpetuseks võtab Raivo Tribuntsov tänasesse päeva jõudmise
kokku järgmiselt: „Kui Kadrina Karud alustasid, oli meil
särgil kolm logo: Kadrina
Vallavalitsus, Kadrina Spordikeskus ja Nike. Tänase seisuga
on meil särkidel 15 logo ja oma
10 tükki, kes särgil ei figureeri,
kuid toetavad meid siiski.
Olen neile kõikidele südamest
tänulik!“ (KK)
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Kadrina keskusele ja Kadrina Keskkoolile otsitakse uut ilmet
Kadrina vallavalitsus
koostöös Eesti Arhitektide
Liiduga korraldab kaks
arhitektuurivõistlust
otsimaks uusi
arhitektuurilahendusi nii
aleviku keskusele kui ka
Kadrina Keskkooli uuele
hoonele.
Kadrina keskuse ja Kadrina
Keskkooli võistlusalad on
omavahel seotud, kuna kool
asub keskuse piirkonnas ning
on aleviku sümbolväärtusega
keskseks objektiks. Kuigi arhitektuurilahenduste otsimiseks korraldatakse kaks eraldi
arhitektuurivõistlust, oodatakse tulemuseks kahe objekti
vahel tekkivat sünergiat ning
kooli ja avaliku ruumi võidutööde autorid peavad tegema
võistlusele järgnevates etappides koostööd.
„Kadrina on Eesti üks
väiksemaid valdu, kuid näitab
eeskuju paljudele suurematele
sellega, et on südikalt asunud
korraga uuendama nii oma
vallakeskuse avalikku ruumi
kui ka kogukonna südameks
olevat Kadrina Keskkooli,“
räägib mõlema arhitektuurivõistluse tingimuste koostaja,
Eesti Arhitektide Liidu asepresident Katrin Koov. „Sellest koosloomest on oodata
põnevat sünergiat, mis aitab
luua inimsõbralikumat ruumi
aleviku südamesse nii oma
inimestele kui ka külalistele.“
„Keskkooli hoone on Kadrina aleviku keskne objekt,
kogukonnale sümbolväärtusega, Meie huvi on, et kooli ja

keskuse ala arendus oleks
tulevikus omavahel kooskõlas,“ lisab Kadrina vallavanem Kairit Pihlak. „Kadrina keskuse ala peaks olema
loogilise ülesehitusega ja eelkõige võimaldama inimestel
mugavalt kulgeda ning veeta
vaba aeg kaunis ja erinevaid
tegevusi pakkuvas keskkonnas“.
Kadrina keskuse võistlusalale oodatakse terviklikku
linnaruumi kontseptsiooni,
mis tugevdab Kadrina identiteeti ja aitab siduda selle
erinevad ruumiosad ühiseks
mõtestatud tervikuks. Rakvere tee ning Viitna tee ja Viru
tänava ristile tuleb kujundada
Kadrina keskplats, millest
saab Kadrina sündmusruum
ja kohtumispaik, kus toimuvad tulevikus laadad, väiksemad üritused ja kontserdid.
Rakvere teed ja Viru tänavat
tuleb käsitleda Kadrina peatänavatena, kus autoliiklus on
rahustatud ja suuremat tähelepanu pööratud jalakäijate
promenaadidele, taskuparki-

dele ja tegevusaladele nende
ääres.
Kooliga seotud alade puhul tuleb arvestada, et samal
ajal on käimas kooli juurdeehituse arhitektuurivõistlus ja lahendused tuleb erinevate autorite vahel järgnevates etappides kooskõlastada. Kooli vanim osa, 1939.
aastal valminud hoone, on
kohustuslik säilitada. Kooli
välialad on samuti osa arhitektuurivõistlusest.
Kooliruumi kavandamisel
tuleb silmas pidada, et tänapäevane õpikeskkond on
vaimse, sotsiaalse ja füüsilise
keskkonna kooslus, mis toetab
õpilase arenemist iseseisvaks
ja aktiivseks õppijaks ning
võimaldab rakendada uusi
õpetamise ja õppimise meetodeid, looma tingimused mugavaks suhtluseks ning koostööks. Hoone näol on tegemist
Kadrina jaoks olulise ühiskondliku objektiga, mis peab
pakkuma lisaks koolile ka
kogukonna jaoks ühistegevuste võimalusi.

„Hea meel on selle üle, et
kohalik kogukond mõtleb
kaasa koolikeskkonna uuendamisel – enne võistluse väljakuulutamist on üle aasta koos
käinud erinevaid huvigruppe
ühendav Kadrina Hariduskogu, kes on uurinud, analüüsinud ja arutlenud selle üle,
millises koolis peaksid käima
valla lapsed tänapäeval ja
kuidas Kadrina Keskkool saab
neile pakkuda parimat õpikeskkonda,“ kommenteerib
Katrin Koov.
Kadrina keskuse arhitektuurivõistlust korraldatakse EV 100 „Hea avaliku
ruumi“ jätkuprogrammi raames, mille keskmes on Eesti
linnade ja alevike keskuste
avaliku ruumi korrastamine ja
kaasajastamine. Võistlust rahastab Kadrina vald kahasse
rahandusministeeriumi ja
kultuuriministeeriumiga.
Võistluse preemiafond on 20
000 eurot. Kadrina keskkooli
arhitektuurivõistlust rahastab
täies mahus Kadrina vald ning
selle preemiafond on 30 000
eurot. Kooli võistlusele oodatakse töid 19. augustiks, Kadrina keskuse võistlusele – 21.
septembriks.
Võiduprojektide valmisehitamise tähtajad ei ole veel
kindlaks määratud, kuna see
sõltub majandusolukorrast ja
erinevatest finantseerimisallikatest, kuid Kadrina vallavanem Kairit Pihlak kinnitas,
et valla prioriteet on projektidega, eriti kooliga, edasi
liikuda nii kiiresti kui võimalik.

Loodusteaduste õppesuuna õpilased olid edukad kursuslased
Sel õppeaastal õppisid Kadrina Keskkooli loodusteaduste (LoTe) õppesuuna 10.–12.
klassi õpilased Eesti Maaülikooli (EMÜ) loodusteaduste kooli kursusel „Sissejuhatus loodusteaduslikku
mõtlemisse“. Kursusel osales
üle 80 gümnasisti erinevatest
Eesti koolidest. Kooli lõpetas
77 õpilast, kes said maaülikooli avatud ülikooli diplomi, millega kaasnes kolm
ainepunkti, mida saab käiku
lasta kõrgkooli õppima asudes ning EMÜ arvestab sisseastumisel kolm lisapunkti
teatud erialadele kandideerimisel. Meie koolist jõudis
eduka lõpuni 26 õpilast ning
neli nendest lõpetasid kooli
kiitusega: 12. klassi LoTe-d
Anette Traus ja Kristjan
Pärnamäe ning 11. klassi
LoTe-d Karoliina Kask ja
Lisete Jürgens. Palju õnne
kõikidele lõpetajatele!
Loodusteaduste kool töötas piirangute tõttu kaugõppekoolina, kord kuus toimus
kokku 8 videoloengut, mida
andsid erinevad õppejõud.
Õpilastel tuli esitada 8 kodutööd, mis said kirjaliku tagasiside ja hinde kursuse õppejõudude poolt. Peamisteks
teemadeks olid loodusfotograafia, metsandus, ornitoloogia ja linnuvaatlused,
veterinaaria, loomade heaolu
ja loomakasvatus. Tore oli see,
et videoloengutes tutvustati
ka õpilaste paremaid koduseid töid ning iseseisvad tööd
olid alati praktilise väljundiga, nõudsid loovust ja loomingulisust. Kursuse jooksul
toimus loodusfotode kon-
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KULTUURIKALENDER
Reedel, 2. juulil kell 18
Eesti Noorsooteatri koguperelavastus „Röövel
Hotzenplotz“ Kadrina laululaval. Mängivad Anti
Kobin, Sander Roosimägi või Mihkel Tikerpalu,
Doris Tislar, Getter Meresmaa, Karl Sakrits ja
Risto Vaidla. Piletid Piletilevist 12 €.
Laupäeval, 10. juulil kell 19
Kadrina kirikus kontsert „Inglisammul orelis“,
viiulil Ingmar Simson-Valtin, orelil Ines Maidre.
Sissepääs vaba annetus.
Laupäeval, 17. juulil kell 17
Nostalgiakeskuses „Kadrina“ Moosekants
Kadrinas. Esinevad Wiiralt, Psühhodisko, KINO
laulud ja teised.
Piletid Piletilevist 20 €, kohapeal 25 €.
Pühapäeval, 18. juulil kell 19
Kadrina kirikus Poola oreliduo kontsert. Orelil
Dariusz Bakowski-Kois ja Marcin Kucharcyk.
Sissepääs vaba annetus.
Reedel, 23. juulil kell 19
Kadrina kabelis Meelis-Lauri Eriksoni
elektroonmuusika kabelikontsert.
Sissepääs vaba annetus.
30. ja 31. juulil kell 19
Läsna teater esitleb: August Kitzbergi näidendi
„Libahunt“ Loobu mõisa aidas.
Pilet kohapeal 10 €.
Neljapäeval, 5. augustil
JoogaBussi sisukas ja mõnus perepäev Kolu
mõisas. Kavas laste- ja täiskasvanute jooga,
arendavad töötoad, vabastav tants ja veel palju
põnevat!
Neljapäeval, 5. augustil kell 19
Kadrina kirikus klassikalise laulu õhtu, lavale
astuvad Pille Riin Erikson (sopran), Indrek
Jurtšenko (tenor) ja orelil Külli Erikson.
Sissepääs vaba annetus.
11.–12., 14.–19., 21.–22. augustil kell 19
Andrus Kivirähki kirjutatud näidend „Liblikas“
Loobu mõisa kuivatis.
Osades: Ülle Lichtfeltd, Doris Tislar, Sulev
Teppart, Johan Elm, Üllar Saaremäe, Tarvo
Krall, Indrek Saar ja Erik Ruus.
Piletid Piletilevist 20 €.
Pühapäeval, 15. augustil kell 19
Viljandi laste- ja noorteteater REKY etendus
„Kunksmoor ja kapten Trumm“ Kadrina
laululaval.
Piletid Piletimaailmast 10 €, kohapeal 12 €.

Tublid 12. klassi LoTe õppurid. Foto: Siret Pung
kurss ja valmis kalender õpilaste loodusfotodest, jagati
auhindu. Õpilastele meeldisid
kõik teemad, eriti loodusfotograafia, juhendajaks tuntud loodusfotograaf Ingmar
Muusikus ja linnuvaatlused,
samuti veterinaaria, kuigi
kodulooma täpne mõõtmine
pakkus väljakutseid. Keerulisemaks osutusid metsanduse ülesanne ning loomakasvatuse töö. Mitmed õpilased mainisid positiivsena, et
mõnikord olid ülesannete
täitmisega hõivatud ka teised
pereliikmed. Video vahendusel õnnestus kursuslastel
tutvuda isegi maaülikooli
Märja katselaudaga, kus elevust ja uudishimu tekitas
kaasaegne laudatehnika – lehmade lüpsirobotid jt.
Õpilased meenutavad
kursusel kogetut ja õpitut

väga positiivselt: tõeliselt
huvitav ja mitmekülgne kursus, mis sundis minema
loodusesse, loodust jälgima ja
rohkem tähele panema, järeldusi tegema, analüüsima ning
mõõtmisi harjutama; peaaegu
iga ülesande juures sai pilte
teha või ka joonistada; pidi
koostama lühijutukesi, mis
arendas kirjeldamisoskust ja
loovust; kursus oli hariv ning
sisukas, kasulik ja põnev;
mitte ükski ülesanne ei olnud
igav ega käinud üle jõu, kuid
nõudis pingutamist, iseseisvust ja vastutust, esitas uusi
väljakutseid ning tegema asju,
mida muidu võib olla kunagi
poleks teinud. Oli hea vaheldus tavalisele koolitööle; see
kursus ei lähe kunagi meelest.
Täname võimaluse eest
osaleda sellel kursusel, oleme
tänulikud kõikidele õppejõu-

dudele, meie eriline tänu
loodusteaduste kooli kuraatorile, bioloogile ja kirjanikule
Juhani Püttsepale! Meie kooli
õpilased on EMÜ loodusteaduste koolis õppinud kahel
korral varemgi – kursuse
lõpetanud 2013. ja 2017. aastal,
kuid siis toimus õppetöö
kontaktõppena. Tänastel 12.
ka 11. LoTe õpilastel on varuks
ka eelmisel õppeaastal Kadrina Keskkoolis toimunud Tartu Ülikooli teaduskooli bioloogia õpikoja läbimisel saadud teadmised ja kogemused
ning ainepunktid ja tunnistus. Loodusteaduste õppesuuna õpilased on olnud edukad ja huvilised kursuslased.
Siret Pung
Kadrina Keskkooli
loodusteaduste suuna
õppejuht

Neljapäeval, 26. augustil kell 19
Kadrina kirikus kontsert „Muusika õnnis
puudutus“. Flöödil Anne Jalakas, orelil Külli
Erikson. Sissepääs vaba annetus.
11.–12. septembril
Kadrina lauluväljakul Kadrina käsitöö- ja
vanavaralaat.
Müügikohtade broneerimine ja täpsem
info 5819 0830 või kadrinalaat@gmail.com.
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
26. mai istung Kadrina rahvamajas
Koroonaviiruse leviku piiramise ennetamisena toimus 26.
mai Kadrina vallavolikogu istung Kadrina rahvamaja
saalis.
1. Volikogu võttis vastu 2021. aasta lisaeelarve.
2. Volikogu muutis pere sissetulekust mittesõltuvate
sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda. Hetkel kehtiva korra järgi on Kadrina vallas koolimineku
toetus ette nähtud koolitarvete komplektina, mille
maksumus on seni jäänud suurusjärku 25 eurot lapse
kohta. Toetuse saamiseks peab lapsevanem tegema
avalduse, mida on võimalik teha ka elektroonilise
vormi kaudu.
3. Volikogu keeldus loa andmisest kinnisasja omandamiseks kuna taotleja ei vasta seaduses ettenähtud
tingimustele.
4. Volikogu andis nõusoleku sõlmida jalg- ja jalgrattatee
ja raudtee ülekäigu ehitamiseks tasuta isikliku
kasutusõiguse.
5. Nõustuti omandama Kadrina alevikus Viru tn 2b
asuva eraomandis oleva Pargi kinnistu, hinnaga 13 500
eurot.
6. Lähtudes Andres Taimla avaldusest ning volikogu
majanduskomisjoni esimehe ettepanekust otsustas
volikogu majanduskomisjonist välja arvata Andres
Taimla ning kinnitada uueks liikmeks volikogulase
Rait Karuse.
Järgmine volikogu istung toimub 30. juunil.
Metallrahaks24 ostab
teie seisma jäänud,
rikkega või avariilisi
sõiduautosi.
Ostame ka muud
vanametalli.
Pakkumiste
tegemiseks helistada
5802 6399.
Arveldamine
kohapeal.

JUUNI 2021

Öös on asju
„Öös on asju! Nüüd särab õhtuti ka laululava nagu jaaniuss,“
naljatleb Kadrina Kultuurikoja direktor Ahto-Lembit
Lehtmets. Tõsi, Kadrina laululava on saanud lisaks värskele
ilmele ka ilusa valgustuse pimedaks ajaks. Lisaks
laululavale on valgustuse saanud ka Kadrina rahvamaja
kõrval olev Kalle Pruudeni 2005. aastal loodud skulptuur
ehk Katariina kleit. Fotode autor Marge Schwindt kiitis
algatust igati. „Pimedas laululavale pildistama jõudes ja
valgustust nähes, tekkis hetkega vau-efekt, mis pani laialt
naeratama,“ sõnas Schwindt. „Kadrina kleit on küll pisut
tagasihoidlikum, kuid seal püüab pilku ja on „kirsiks
tordil” kaunis ja naiselik figuur, mida kleit järgib ning
valgus toetab ja täiustab.“ (KK)

Suitsu sukelduvad päästjad, tublid
naissalga ennetajad
Alates 1. juunist on võimalik teha erinevaid päästeala ennetustegevusi
suurematele gruppidele ja kohe samal päeval, lastekaitsepäeval, pakkusid
Kadrina vabatahtlikud päästjad võimalust külastada suitsutelki. Suitsutelgis
liikumine annab hea ettekujutuse, kuidas on liikuda suitsuses ruumis ning kui
ohtlikuks võib muutuda trepikotta või käiguteele jäetud jalgratas või lillepott.
Samal ajal tutvustasid naissalga liikmed erinevaid andureid, õpetasid
kasutama tulekustutit ja kustutustekki. Tutvuda sai ka tädi Maali koduks
muundunud haagisega. Tädi Maali kodu peegeldab just kõiki neid vähem ja
rohkem märgatavaid ohtlikke olukordi, millele kodunõustamiste ja muude
ennetus-tegevuste raames püütakse tähelepanu juhtida näiteks pikendusjuhtmete ülekoormamine, suitsuanduri „parim enne” ületamine või ka
kodukeemiast tingitud ohud.
Tädi Maali kodu on vaid üks võimalus paljudest haagise kasutusotstarvetest.
Haagist on võimalik kerge vaevaga muuta otsingustaabiks, välikinoks,
noorteringi ruumiks, põgenemis-toaks, aga miks mitte ka müügiletiks. Haagise
ost ja selle ümberkujundamine ning vajaliku tehnikaga varustamine sai teoks
tänu kohaliku omaalgatuse programmist saadud rahastusele ning mitmete
inimeste tööpanusele. Aitäh kõigile abilistele!
Sel ajal kui suuremaid tegevusi teha ei saadud, valmistuti, osaleti koolitustel,
kirjutati erinevaid projekte, soetati varustust ning jätkusid päästeala noorteringi
tegevused. Kui päästeringi lapsest tulevikus just päästjat ei saa, siis kindlasti on
ta märkav, hooliv ja ohusituatsioonis oskuslikult käituv inimene.
Kui vabatahtlike päästjate toimetamised sind kõnetavad ja soovid ka oma
panuse anda, võid võtta meiega ühendust läbi Kadrina vabatahtliku pääste
Facebooki lehe või e-posti aadressil raido.nagel@kadrina.ee või
kadrinanaissalk@gmail.com.
Anneli Nagel
Kadrina naissalga eestvedaja

Õues lustimise võimalused suurenesid
Juunikuus valmisid Rahandusministeeriumi toel Kadrina
alevikku ning Ridakülla põnevad uued mänguväljakud.
Täiendust sai juba varasemalt olemas olev Kihlevere
mänguplats ning Vohnja spordiplats, mille ümber paigaldati
piirdeaed.
Ridaküla külaplatsile paigaldati mängulinnak ja kiiged,
mis pakuvad lastele tegevust ronimiseks, liu laskmiseks ja
kiikumiseks. Kadrina keskkooli õuealale paigaldati köisatraktsioon, mis on mõeldud just koolinoortele. Lisaks leiab
veel kooli õuealalt ronimisseina ja lauatenniselaua. Lauatenniselaua kasutamiseks vaja minevad reketid ning pallid
peavad mängijal endal olemas olema. Vajadusel saab reketeid
ja palle laenutada ka Kadrina huvikeskusest. Juhime tähelepanu, et ohutuse tagamiseks on kehtestatud vanuseline piirang
ning vastavad kasutus- ja käitumisreeglid. (KK)

Meeldetuletuseks kinnistute omanikele

Korstnapühkija 5560 4046
Korstnapühkija Tarmo 5664 4440
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Kontakt 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee

Toimetaja Lisete Laisaar
Küljendanud VR Kirjastus

Kadrina Vallavolikogu 2002. aasta 26. septembri määrusega nr 30 kehtestatud “Kadrina valla
heakorraeeskiri“ ning Kadrina Vallavolikogu 2121. aasta 27. jaanuari määrusega nr 55 kehtestatud
„Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja“ kohaselt on kinnistute omanikud kohustatud:
•
hoidma korras ning teostama heakorratöid kinnistul ja kinnistuga piirneval puhastusalal (tänavaga
piirneval alal) ning rakendama meetmeid temale kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise
vältimiseks. Reostaja või risustaja on kohustatud selle korrastama. Kui kahju tekitajat ei ole võimalik
kindlaks teha, tuleb ala korrastada selle omanikul;
•
niitma muru ja rohtu, pügama hekki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimise, mis kasvavad
väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivaid märke, takistavad jalakäijate või sõidukite
liikumist;
•
hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid;
•
ühiskanalisatsiooniga mitteliitunud kinnistutel tekkiv reovesi tuleb koguda lekkekindlasse
kogumismahutisse ning tellida reovee äraveoks purgimiskohta teenus purgimisõigust omavalt
ettevõttelt;
•
tagama reovee ja fekaalide kogumismahutite veepidavuse, septikute, omapuhastite korrasoleku
ning õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
•
omama reovee või kuivkäimla kogumismahuti, septiku või omapuhasti tühjendamist tõendavat
dokumentatsiooni ning säilitama reovee ja fekaalide äraveo dokumendid ning vajadusel esitama
need järelevalve teostajale;
•
kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja krundi heakorra ning vältima
hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile, paigaldama teavitustahvlid.
NB! Müratekitavate heakorratööde teostamisel (niitmine, trimmerdamine, puude saagimine jne)
palun arvestada naabritega ning teostada neid töid kell 9.00–21.00 ja nädalapäevadel, mis naabreid
kõige vähem häirida võiks.

tel: 322 5631 või 5900 8823

e-post: lisete.laisaar@kadrina.ee
Trükiarv 2300 eksemplari

Palju õnne!
Juubilarid
Juunis
LEIDA TOMP
HELGA KULLAMÄGI
LEIDA AMBOS
SILVI AESS
TATJANA BÕKOVA
JAAN SOOMETS
IDA NORVAIŠ
JAAN KRESSA
KAJA NORMAK
JUTA TUUL
PAULI KALEVI PIRHONEN
ELVI LAISSAAR
MAIMU ALLMÄE
REGINA POLT
EDA KATTAGO
HELGI PAJO
ÜLO KAIS
ELVI TALVE
UNO HANSSON
PÄRJE TAAL
ROLAND RAHNU
UNO EHASALU
LAINE TREIMAN
TATJANA OSOKINA
RUTT TUUDER
MAI FÄELMANN
PÄRTEL SOIDLA
JUHAN PUKK
TOOMAS HERM
EVELIN TIITER
ARTUR VIRU
REIN SIKK
LUDMILA FEDORENKOVA
GUNNAR KALDMAA
MARINA OJANURM
OLEV TAMM

95
94
94
80
80
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Mais registreeritud lapsed
JOOSEP PALU
REMI NIRGI
KARL RANDEL UUSKÜLA
MIRELL KADAKAS
OLIVIA ROSE SAUTET
KIRTEL PUSMANN
1. juuni seisuga on Kadrina valla elanike
arv 4805.
NB! Kes ei soovi, et teda õnnitletakse
vallalehes, palun sellest teada anda
telefonil 322 5631.

Mälestame
SIRJE SVEITEL
09.02.1966 – 23.05.2021
MARGOT PANI
29.09.1931 – 06.06.2021

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

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

