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Kadrina valla ajaleht

Maanaiste vastlakuklid hoiavad meie kultuuripärandit

Kadrina valla raamatukogu annab teada, et nende maja
kõrval on uus ja põnev Cleveroni raamatukapp. Tegemist on
pakiautomaadiga, kust tellija saab talle sobival ajal oma
soovitud raamatud kätte. Raamatukapi kasutamine on
tasuta.
Kuidas tellida raamat raamatukappi?
Kirjutage raamatukogule raamatukogu@kadrina.ee või
helistage telefonil 325 0107 ja reserveerige raamat ning andke
teada soovist saada raamat kätte raamatukapist. Raamatu
kappi saabumisel saabub e-kiri või sõnum uksekoodiga.
Raamatutele saab järele tulla 2 päeva jooksul.

Taevani kiidetud vastlakuklite autorid, tõelised maanaised õed Merit Mägi (vasakul) ja Helena Mägi. Foto: Kodukant

Kuidas raamat tagastada?
Tagastada saab raamatuid tagastuskasti raamatukogu
välisukse kõrval.
Raamatukappi täidetakse ja tagastuskasti tühjendatakse
raamatukogu lahtiolekuaegadel. Raamatukapp on ideaalne
lahendus kontaktivabaks laenutamiseks! (KK)
Vallaraamatukogu pakub koduteenindust
Kadrina valla raamatukogu pakub liikumispuudega ja
eakatele Kadrina valla elanikele, kellel puudub võimalus ise
raamatukogu külastada, teavikute koju toomise teenust.
Raamatuid tuuakse koju 2 korda kuus ning teenus on tasuta.
Raamatuid ja ajakirju on võimalik tellida telefoni teel 325
0107 või e-postiga raamatukogu@kadrina.ee. Oma soovidega võib julgesti raamatukogu poole pöörduda! (KK)

Noortevolikogust sündis
videoklipp
Kadrina valla noortevolikogu valimised lähenevad ning
kuna praeguses COVID olukorras ei olnud enam võimalik
koolidesse noortele volikogu tegevust tutvustama minna, siis
otsustati see võtta hoopis videosse. Noortele tutvustas noorte
volikogu tööd Kristi Viita ja enda mõtteid noortevolikogust
jagas Kadrina vallavanem Kairit Pihlak. Kaamera taga
abistas meid Jaanus Lekk. Video sai kokkuvõtlik ning
informatiivne nii noorte kui ka kogukonna jaoks.
Noortevolikogu on vallavolikogu juures töötav noorte
osaluskogu, mis räägib kaasa vallas noori puudutavatel
teemadel. Noortevolikogu liige võib olla Kadrina valla
koolides õppiv isik või 14–26 aastane noor, kelle elukoht
rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vallas. Noortevolikogu valimised toimuvad juba maikuu teisel teisipäeval
ning õige pea on aeg hakata mõtlema enda kandidatuurile!
Kutsun üles kandideerima ka neid, kes elavad Kadrinas ja on
asunud peale keskkooli õppima mujale!
Ära kahtle endas vaid tegutse, sest vaid nii saavad su
mõtted teoks!
Helene Kristine Viita
Kadrina Kultuurikoja noorsootööspetsialist

Veebruarikuus, just vastlapäeval sai Kadrina Maanaiste
Seltsi eestvedamisel teoks
ammune plaan meiekandi
kõige kaalukama naise, Alviine Pedriksi, mälestuse jäädvustamiseks. Kuna metallivargad olid juba aastaid tagasi
Alviine ja tema abikaasa
August Karjase malmristil
olnud messingist nimesildi
ära varastanud, otsustasid
tublid Kadrina maanaised selle sinna uuesti paigutada. Raha uue sildi valmistamiseks
koguti aga vastlakuklite müügist.
Maanaiste Seltsi eestvedaja Helena Mägi sõnul on
tore, et nii paljud kohalikud
inimesed selle plaani teostumisele kaasa aitasid. “Vahukooreste vastlakuklite söömisega ongi õige viis proua
Alviinet meeles pidada, sest
temagi pidas Kadrinas omal
ajal teemaja ja küllap seal ka
midagi maitsvat pakuti,“ sõnas Mägi. Armastusega tehtud kuklid tegid suu magusaks Haka Plasti, Pomemeti ja
AS-i Plokk töötajatel ning lisaks Kadrina vallavalitsuse ja
Neeruti Seltsi inimestel. „Suur
tänu ka Maanaiste Seltsi
maiastele sõpradele Viivikale, Aarnele, Aarele, Kristale, Kailile, Tiiule, perekond
Ambosele ning Lisetele ja
Ristole. Tänu teile küpsetasime vastlapäeval pea 250
kuklit ja hoiame seeläbi ühiselt Kadrina kultuurilugu,“

Alviine Pedriksi ning tema abikaasa risti kaunistab taaskord
kultuurilooliselt oluline silt. Foto: Kodukant
„Kõigi aegade vägevaim virulane oli 1928. aastal
manalateele läinud Alvine Pedriks, kes kaalus 327
kilo. Kunagi teemaja pidanud Pedriksil polnud
probleemiks kaks kundet korraga uksest välja tõsta.
Tema saabumisel avati mõlemad uksepooled. Tallinna
näitusele sõitis Pedriks raudteeplatvormil. Et 165
sentimeetrit pikk ja 286 sentimeetrise kõhuümbermõõduga Pedriks maha matta, tuli kirst teha poolteist
meetrit lai.”
(„Viru vägevad”, VR Kirjastus 2000)

lisas usin kuklimeister. Küpsetamisest saadud tulu eest
tellitigi ristil olnud ajaloolise
sildi koopia pealinna meistritelt ettevõttest Miniplast.
Kadrina koguduse juhatuse esimehe Jaanus Reisneri
sõnul tuli ettepanek meie
kalmistul olevate kultuurilooliste haudade ülevaatamiseks ja korrastamiseks Neeruti
Seltsi esinaiselt Tiiu Uuskülalt. “Möödunud sügisel
võtsime Tiiuga paar tundi ja
kõndisime meie vana kalmistu läbi. Kultuurilooliselt on
tegemist väga põneva paigaga, eriti kui on võimalus teha
seda koos sedavõrd põhjalikke teadmisi omava inimesega,“ sõnas Reisner. Üheskoos arutleti, et väga paljud
puhkepaigad vajaksid kogukonna ajaloolise mälu hoidmiseks rohkem tähelepanu.
„Sestap on väga ilus ja ka
kõnekas, et just Kadrina Maanaiste Selts otsustas korraldada sellise ettevõtmise, mille
tulemusel on nüüd Alviine
Pedriksi mälestus hoitud ka
tema viimases puhkepaigas,"
märkis Reisner.
Rist Alviine puhkepaigas
on aastakümnete jooksul
hauaplatsi kõrval kasvava
puu tõttu vildakile vajunud.
Lume sulamisel ja kevade
tulekul saab seegi kenasti sirgeks aetud ning kaunid lilled
juurde istutatud, et austusväärse naise viimane puhkepaik oleks talle vääriline. (KK)
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Kaitsemaskid eakatele
Seoses koroonaviiruse leviku tõttu on Kadrina vald jaganud
korduvkasutatavaid maske rahvastikuregistri andmetel üksi
elavatele vanaduspensionäridele. Maske saab nimekirja
alusel kätte Kadrina raamatukogust, kaasa võtta isikut
tõendav dokument. Rohkem informatsiooni maskide kätte
saamise kohta +372 325 0107.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Veebruarikuu lehes
ilmunud pildil oli
aktiivne
spordiorganisaator
Vahur Leemets.

Õigesti vastanuid oli 14: Lisete Laisaar, Urve Stern, Ainu
Kirotbek, Merle Kaegas, Rutt Kuusemäe, Piia Videvik,
Kaili Porgasaar, Peeter Viira, Kaire Vaher, Juri
Vološtšenko, Linda Vinter, Urmas Hinno, Neeme
Mangulis ja Are Kivimäe.

Uus küsimus

Mis on pildil?
Vastused teatada:
telefonil 502 3846, e-postiga rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina. Viimane päev on aprillikuu viies päev.
Ikka teie, Risto Murumägi
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Logopeedi abil pusitakse selgeks kõik tähed
Käesolev aasta tõi vallavalitsuse struktuuri muudatuse. Sotsiaalosakonna alla
lisandus uus ametikoht –
logopeed. Kadrina vallas hakkab logopeedina tööle Marie
Petrovits. Vallavanem Kairit
Pihlak sõnas, et logopeedi
ametikoht loodi selleks, et
antud valdkonna tugi oleks
kättesaadav sõltumata haridusasutusest ning võimalikult
varajases eas. „Meie eesmärk
on saada tervikülevaade vallas logopeedilist tuge vajavatest lastest, hinnata abivajadust, nõustada lapse kõne
arengu toetamise võimaluste
osas erinevaid osapooli, jagada teavet läbi infoloengute
pedagoogide ja lapsevanematega,“ sõnas vallavanem.
Valla logopeedi ülesanne on
lisaks teraapia läbiviimisele
juhtida võrgustikutööd, mis
aitab perel, pedagoogidel ja
teistel tugispetsialistidel toetada lapse arengut. „Senine
koostöö Mariega on mõtestanud lahti logopeedilise toe
korraldamise võimalused
uuest vaatenurgast, mis suurendab abi kättesaadavust ja
laste heaolu,“ sõnas Pihlak.
„Juba lapsena meeldis
mulle toimetada lastega ning
kooli lõpu eel erialavalikuid
tehes jäidki sõelale lastega
seotud ametid. Kaaludes erinevaid suundi valisin logopeedia. Õppisin 5 aastat Tartu
Ülikoolis ja omandasin logopeedi eriala,“ sõnas Marie
enda tutvustamiseks. Õpingute ajal kohtus ta ka oma
abikaasaga, kes teda Hiiumaalt kaugele Kadrinasse tõi.
Mariele meeldib logopeedia juures enim selle mitmekülgsus. „Logopeedia on
oma olemuselt nagu meditsiini, pedagoogika ja keeleteaduse ristumiskohas. Kõik
need valdkonnad on hästi
olulised,“ sõnas ta. „Töö teeb
põnevaks iga lapse erinevus,

Logopeed Marie Petrovits ja Jakob Schwindt teraapiatunnis k-häälikut harjutamas
Foto: Marge Schwindt
sest isegi kui põhiprobleemid
on samad, siis lapse arengu ja
loomuomaduste tõttu ei ole
teraapia kunagi täpselt samasugune. Pole kindlaid retsepte
või juhiseid, kuidas tulemusteni jõuda,“ lisab ta. Teiseks
toredaks osaks oma töös toob
ta välja laste tagasiside. „Nende siirus, kui nad ise ka oma
edu tajuvad, annab nii palju
rõõmu südamesse,“ rõõmustas logopeed. Samamoodi on
ka vanematega. „Mul on hästi
eredalt meeles seik, kui palusin lapsel öelda mõned sõnad,
mida ta varem õigesti öelda ei
suutnud. Olime pusinud selgeks k-hääliku ja neid sõnu
kuuldes poetas ema rõõmupisaraid,“ märkis ta ning lisas,
et antud jääb kauaks meelde.
Tavapäraselt tulevad lapsed kohtumisele koos vanematega, et ka nemad näeksid,
mida ja kuidas õpitakse, kuidas last motiveerida ja poolsalaja harjutama panna. „Teraapiatunnis me harjutame
vajalikke oskusi läbi erinevate
mängude ja pildimaterjali, et
lapsel oleks huvitav,“ kõneles

ta. „Oskuse arenedes minu abi
väheneb ning lapse iseseisvus
kasvab. Tunni lõpus juhendan
last ja vanemat koduse harjutamise osas ja annan kaasa ka
mõne toetava materjali, mille
abil kodutööd teha.“
Küsimusele, millisena
näeb Marie Kadrina valla
üldist kõne taset vastab naine
nõnda: „Seda on raske hinnata, sest olen kokku puutunud
vaid lastega, kes tõesti vajavad
kõneravi. Küll aga olen õpetajatelt kuulnud, et nagu ka
mujal Eestis, on laste sõnavara
ja keelelised oskused aina
kehvemad. Peamise põhjusena näen siin kasvavat nutiseadmete kasutussagedust nii
laste kui vanemate seas ja
vähenenud suhtlusoskust.
Kui vanem või laps on ekraaniga hõivatud, siis ei suhtle
vanem lapsega ega mudelda
ka kõnet. Lapse kõne areneb
suhtlussituatsioonis ja lapsega
peab palju kõnelema, et kõne
mõistmine ning loome saaks
eakohaselt areneda. Lugege
lastele ette, jutustage lihtsaid
lugusid, kommenteerige enda

ja lapse tegevust, arutlege
lapsega talle huvipakkuvatel
teemadel, olge lihtsalt hetkes
ja suhelge oma lapsega!“
Marie rõhutab, et kunagi ei
ole liiga vara pöörduda logopeedi konsultatsioonile, sest
lapse kõne-eelsed oskused
hakkavad arenema juba sünnist. „Mure korral saame tutvuda ja arutada, kuidas kodus
lapse kõne arengut toetada,
milliseid ohumärke tähele
panna, kas ja milliseid lisauuringuid laps vajaks, kuidas
kohandada keskkonda last
toetavamaks,“ sõnab ta. Logopeediga nõu pidamiseks ei ole
vajalik, et laps oleks mingis
vanuses või omaks kõnet,
samuti ei ole vaja arsti suunamist. „Pöördu julgelt, sest
varasem sekkumine on alati
efektiivsem,“ julgustab Marie
kõiki lapsevanemaid. Kadrina
valla kodanike jaoks on logopeediteenus tasuta, kontakti
saab haridusasutuste eripedagoogidelt ja tervisekeskust.
(KK)

Nostalgiahõnguline Tõlla trahter
Uus aasta tõi uued tuuled ka
pikalt tegutsemiseta olnud
Tõlla trahterisse. Kadrina
keskuses asuvas puithoones
on aegade ammusest olnud
trahter, mis on pakkunud
kõhutäit nii kohalikele kui ka
kaugemalt külastajatele.
Nüüd on nostalgiahõngulise
trahteri uksed taas avatud.
Seda muidugi nii palju, kui
koroonatingimustes lubatakse. Ja kui uksed on kinni, siis
toidulõhnad ei kao kuhugi.
Tõlla trahteri toimekateks
tegijateks on abikaasad Getter
ja Margo Kähr. „Margo sai
koostööettepaneku avamiseks
just nendesse ruumidesse,“
sõnab Getter ning lisas, et
ettepaneku tegi inimene, kes
on omanud mujal mitut kohvikut ja mõtles laienemisele.
„Paraku otsustasid nad ümber, sest nad asuvad kaugel ja
mitmesaja kilomeetri kauguselt on kaasa lüüa väga keeruline,“ sõnab trahteri perenaine. Käed rüpes nad siiski istuma ei jäänud ja niimoodi võeti
üheskoos vastu otsus asi
omakeskis ära teha.

„Remonti kui sellist me
pubis teinud ei ole ja neile, kes
on varem pubiruume külastanud, nende jaoks on mõnus
nostalgialaks,“ sõnab Getter.
Küll aga on nähtud vaeva, et
trahteri ruumid oleksid ohutud. „Tegevusloaga meil
probleeme ei olnud,“ rõõmustab naine. „Meie jaoks on
olnud kogu protsess üks paras väljakutse, kuna me abikaasaga ei ole antud valdkonnas kunagi tegutsenud.
Oleme südamest tänulikud
tuttavatele ja sõpradele, kes on
meid toetanud ja juhendanud, abiga käe külge löönud, laenanud vajalikke abivahendeid, et paremini ja
efektiivsemalt ettevalmistustöid teha,“ on Getter tänulik.
Ka kollektiivi kiidab Getter
taevani. „Eks me oleme ikka
natuke hullud. Öeldakse, et
töötajad on ikka tööandja
nägu? Või hoopis vastupidi,“
viskab ta küsimuse õhku.
Meeskonnas on … kokka ja …
klienditeenindajat. „Kokkadel on varasemaid kogemusi
tuntud toitlustusettevõtetes.

Pereema Getter, tütar Marilin ja isa Margo – asjalikud toimetajad Tõlla trahteris. Foto: Kodukant
Baarmenide jaoks on antud
kogemus uus ja palju tuli
õppida,“ märkis ta.
Tõlla trahteril lükati hoog
sisse enam kui kuu aega
tagasi, 12. veebruaril, mis läks
inimeste suure uudishimu pä-

rast väga hästi. Palju huvi on
ka äratanud pikk menüü, mis
on paika pandud peakoka
parimate toitude järgi. „Meil
oli soov, et menüüs oleks ka
midagi hiinapärast, aga plaanis on tulevikus menüüsse

tuua ka natuke eksootilisemat
toitu. Aga las see jääb osaliselt
üllatuseks,“ on Getter põnevil,
kuid lisab koheselt, et nende
unistuseks on suvel panna
tööle grill ja suitsuahi.
Öeldakse ikka, et iga algus

on raske. Raskem on olukord
siis, kui tulevad piirangud,
mis pärsivad igapäevast tegemist ja toimetamist. „Veebruari lõpust, kui hakkasid tulema
rangemad reeglid koroonaleviku piiramise tõttu, on olnud osatine tagasilangus,“
sõnab Getter, kuid mõistab
seda. Positiivse küljena toob ta
välja kaasa tellimise võimaluse, mida ta julgustab kõiki
kasutama. Negatiivse küljena
ei ole ka nemad puutumata
jäänud kollektiivi kärpimisest. „Kahjuks ei ole meil neile
piisavalt tööd pakkuda. Oleme ka oma perega tööpostil,
nii nagu elu võimaldab. Täname kõiki kliente ja neid, kes on
meid hea sõnaga toetanud.
Suured tänud meie armsatele
töötajatele, kes sel raskel ajal
on olnud mõistvad ja toetavad, olete erakordselt armsad
pärlid,“ on Getter tänulik.
Perekond Kährid loodavad, et
suudetakse sel raskel ajal püsima jääda ning et inimeste huvi
ei vaibuks. (KK)
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Kadrinat külastas ettevõtlus- ja IT minister Andres Sutt

Eraparklate ja -teede ehitus- ja
remonttööde teostamise toetused

„Julgus unistada, riskida, teha
suuri asju ja alati lähtuda küsimusest – mida mina saan ära
teha, et meie riik oleks kaitstud ning liiguks parema tuleviku poole, tagavad Eesti edukuse“ lausus ettevõtlus- ja
infotehnoloogia minister
Andres Sutt Kadrina Keskkooli õpilastele vabariigi aastapäeva eelsel aktusel. Minister Sutt lisas, et ainult tagasivaadetes on võimalik ühendada kõik punktid ning näha,
et meie ebaõnnestumised või
raskused minevikus on tegelikult olnud meie edu allikad
ning tõenäoliselt vaatame
samamoodi tagasi ka tänasele
pandeemiale.
Andres Sutt astus ettevõtlus- ja IT ministri ametisse
jaanuari lõpus ning tegemist
oli tema esimese visiidiga
uues ametis. Ringkäigu vältel
kohtus Sutt Kadrina Keskkooli direktori Arvo Paniga
ning pidas kõne vanemate
klasside õpilastele, millele
järgnes ühine pärgade viimine
Vabadussõja ausamba juurde.
Lisaks külastas minister OÜ
Pomemet tootmiskompleksi
ning kohtus Kadrina valla
turismiettevõtjatega.
Lisaks kohumistele pidas
minister pealinnas asuvate
kolleegidega videokoosoleku
Kadrina kirjandusklubi saalist. Sutt naljatas, et kuna tema
vastutusalas on kiire interneti
laiendamine maakondades,
siis videokõnede tegemine

Eraparklate ehitamise toetuste taotluste ning erateede ehitusja remonttööde teostamise toetuste vastuvõtmine toimub 05.
aprillist 2021 kuni 03. maini 2021 k.a. Parklate ehitamise
toetust on õigus taotleda Kadrina vallas sõiduautode ja nendega võrdsustatud veokite parklate ehitamiseks korteriühistutel. Parklasse ehitatavate parkimiskohtade minimaalne arv on 10 parkimiskohta koos invasõiduki parkimiskohaga. Toetuse suuruseks ühe parkla kohta on 50%
tehtavate tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui
3000 eurot.
Erateede ehitus- ja remonttööde teostamise toetust on
õigus saada füüsilisel isikul või isikutel, kelle elukoht
rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald ja kes omavad
Kadrina valla haldusterritooriumil erateed või kasutavad
erateed teeservituudi või kirjaliku kokkuleppe alusel.
Toetuse suuruseks ühe eratee või teelõigu kohta aastas on
50% teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem
kui 2000 eurot aastas.
Mõlema toetuste taotluste menetlemise ja hindamise
komisjoni kuuluvad esimees Aarne Laas ning liikmed Lea
Uueni, Ülle Visnapuu, Aivar Aruja ja Meelis Salm.
Selgitused, taotluste vormid ning toetamiste korrad on
leitavad Kadrina valla kodulehelt www.kadrina.ee. (KK)

Minister Andres Sutt ühes Kadrina Keskkooli direktori Arvo Paniga Vabadussõja mälestussambale
pärgasid asetamas. Foto: Kodukant
ringkäigul on hea võimalus
testida kui hästi ta oma tööga
on hakkama saanud.
Minister Andres Sutt pidas Kadrina valla külastust
oluliseks, saamaks vahetut
tagasisidet maapiirkonna ettevõtjatelt.
“Kuna kriisist väljumine
vajab ettevõtjate, omavalitsuste ja riigi ühist pingutust,
on oluline toetusmeetmeid

võimalikult täpselt kujundada. Riigi tugi peab jõudma
ka maapiirkondade väikeettevõtjateni, eeskätt nendeni,
kes soovivad oma tooteid ja
teenuseid uutele oludele vastavalt kohandada”, sõnas minister.
Kommenteerides uue ettevõtlus- ja IT ministri visiiti
Kadrinasse tunnustas Jaanus
Reisner ministrit tähelepanu

eest väikeettevõtete muredele:
„Ministri kohtumine piirkonna turismiettevõtjatega Ohepalus andis selgelt märku, et
suurte ettevõtete kõrval väärtustab riik ka maapiirkondades tegutsevaid väikeettevõtjaid. Olgu tuhandetele tööd
andev Tallink või väike turismitalu, iga ettevõtja panus on
lõpuks oluline”, ütles Reisner.

Kadrina Keskkool võtab vastu
2021.–2022. õppeaastal 1. klassis õppima
asuvate laste dokumente 1.–30. aprillini.
Lapse sünnitunnistuse või -tõendi,
vanema isikut tõendava dokumendi ja
koolivalmiduskaardi koopia koos taotlusega
saata e-postil hannely@kadrina.edu.ee või aadressil
Kadrina Keskkool, Rakvere tee 4. Klassi vastuvõtmise
taotluse vormi leiab Kadrina Keskkooli kodulehelt
dokumentide alt.
Lapse tervisekaardi ja dokumendi pildi (3x4 cm) saab
esitada kooli kantseleisse augustis. Info telefonil 5333 3898
kantselei, 5690 6171 õppealajuhataja.

(KK)

Kadrina valla koostatav üldplaneering
Kadrina Vallavolikogu augustikuu otsusega algatati Kadrina valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju
strateegiline hindamine
(KSH). Üldplaneering koostatakse kogu Kadrina valla
territooriumile. Kadrina valla
üldplaneeringu kehtestaja on
Kadrina Vallavolikogu, korraldaja ülesandeid täidab
Kadrina Vallavalitsus, koostajaks OÜ Hendrikson & Ko.
Üldplaneeringu peamiseks eesmärgiks on valla terri-

tooriumi ruumilise arengu
põhimõtete ja suundumuste
määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete
ressursside parima kasutusviisi. Üldplaneeringust
peab saama vallale sisukas
strateegilise arengu dokument kvaliteetse elu- ja majanduskeskkonna loomisel säästvat arengut arvestav ning mis
aitab kaasa elanikkonna juur-

dekasvule. KSH eesmärk on
hinnata keskkonnakaalutlusi
valla üldplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel. Samaväärselt oluline on hinnata
üldplaneeringuga kaasnevaid
võimalikke olulisi mõjusid
majanduslikule, sotsiaalsele ja
kultuurilisele keskkonnale,
aidates kaasa põhjendatud ja
tasakaalustatud otsuste langetamisele ning tagada säästva
arengu põhimõtete järgimist.
Kadrina Vallavalitsus palub kõigil, kes soovivad enda

personaalset kaasamist üldplaneeringu koostamisse, teatada oma soovist kirjalikult
Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Lääne-Virumaa või epostil kadrina@kadrina.ee .
Teates tuleb märkida nimi,
soovitav teabe saamise viis
(elektrooniline või kirjalik)
ning sellest lähtuvalt postiaadress või e-posti aadress,
soovi korral kontakttelefon.
(KK)

Ristsõna Kadrinast 2.0

1.

Eelmisel aastal täpselt samal ajal nägi ilmavalgust Kodukandi esimene ristsõna.
Kuna ka praegusel ajal, täpselt aasta hiljem, on kultuuri- ja spordisündmused keelatud,
siis on taas õige aeg koduste kükkide ja käte kõverdamise kõrvale teha ajutöö
turgutamiseks üks ristsõna. Et meel oleks rõõmus ja pea ikka lahti! Head lahendamist!
Saada vastus e-postile Lisete.Laisaar@kadrina.ee või anna sellest teada helistades +372
5900 8823. Kõikide õigesti vastanute vahel loositakse välja maitsev auhind!

2.
3.
4.
5.
6.

1. Kadrina vallas on 40 küla ja 2
2. Detsembrikuus tõi Läsna Teater lavale tüki „… unerohi“

7.

3. Kadrina valla 2020. aasta tegija perenimi

8.

4. Eelmise aasta kaasava eelarve võit toob Kadrinasse kelgumäe ja …
5. Ettevõte, mida väisas hiljuti Eesti Vabariigi president

9.

6. Valla elutööpreemia saaja perenimi

10.

7. 2021. aasta kohalike valimiste kuu
8. Muudab raamatute laenutamise kontaktivabaks

11.

9. Praeguse vallavanema eesnimi

12.

10. IT- ja nutifestival

13.

11. Ühe Kadrina vallavanema perekonnanimi
12. Ühe Kadrina perearsti perenimi
13. Selle aasta Kadrina valla kalendripäise autori perenimi
14. … pood Huljal
15. Koeratüdruku nime kandev rühm lasteaias Sipsik
16. Apteek on nüüd avatud ka mis päeval

14.
15.
16.

4

KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
03. märtsi istung Kadrina rahvamajas
Seoses endise vallavolikogu aseesimehe Andres Taimla
volikogust tagasiastumisega osales esmakordselt
istungil uus volikogu liige Andre Algpeus. Volikogu
istungil osales kokku 15 volinikku.
1. Volikogu valis uue vallavolikogu aseesimehe. Valimiskomisjoni kuulusid Helena Mägi, Ene Milvaste ning
Tõnu Rummo. Aseesimehe kandidaadiks esitati Risto
Murumägi. Salajase hääletuse teel valis volikogu 12
poolthäälega uueks vallavolikogu aseesimeheks Risto
Murumägi.
2. Volikogu valis uue sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe. Valimiskomisjon jäi eelmisega samaks.
Kandidaatideks esitati Marge Schwindt ja Anneli
Meibaum. 9 poolthäälega valiti sotsiaalkomisjoni
esimeheks Marge Schwindt, aseesimeheks kinnitati
Anneli Meibaum.
3. Volikogu lõpetas Kadrina valla noortevolikogu põhimääruse esimese lugemise. Uue noortevolikogu põhimääruse väljatöötamise ajendiks oli noorte poolt tulnud soov ja vajadus luua toimiv organisatsioon ning
raamistik, mis võimaldaks noorte reaalse kaasamise
otsustusprotsessidesse.

MÄRTS 2021

Biolagunevate aia- ja
haljastusjäätmete vastuvõtmine
19. aprillist kuni 26. aprillini 2021 on Kadrina jäätmejaama lahtioleku aegadel
(esmaspäev ja reede kell 10–17, kolmapäev kell 11–16, laupäev kell 10–15)
võimalik Kadrina valla elanikel tasuta tuua jäätmejaama juurde kohale toodud
konteineritesse biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid ning puu- ja põõsaste oksi
(pikemad oksad tükeldada). Väljaspool jäätmejaama lahtioleku aegasid jäätmeid
vastu ei võeta ja konteinerite kõrvale on jäätmete mahapanemine keelatud.

Järgmine volikogu istung
toimub 31. märtsil veebi teel.

Ostan oma kogusse ENSV aegseid Norma mänguautosid
ja erinevaid Tarbeklaasi vaase ning karahvine. 529 1288

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

Kilekottides kohale toodud biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (lehed,
taimevarred, jne) tuleb toojal endal tühjendada konteinerisse ja tühjad kilekotid
tuleb võtta kaasa või anda jäätmejaama. Puude ja põõsaste oksad tuleb toojal
eraldada teistest aia- ja haljastusjäätmetest ning viia eraldi konteinerisse.
Haljastusjäätmeid ega oksi ei tohi konteineritesse panna kilekottides, sest
täitunud konteinerite sisu viiakse kompostimisväljakule ning konteinerites
olevaid biolagunevaid jäätmeid üle ei sorteerita. Kui haljastusjäätmete hulgas on
ka kilekottides jäätmeid, siis on kogu konteineritäis kompostimiseks kõlbmatu
ning jäätmed võetakse vastu olmejäätmetena, mille vastuvõtuhind on kordades
kõrgem ning biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete eraldi kokku kogumine ei
täida eesmärki.
Loodame, et aia- ja haljastusjäätmete tasuta üleandmise võimalust
kasutatakse vastutustundlikult, et sellist võimalust ka edaspidi kasutada. (KK)

LEIDA RANDMAA

90

ASTA-ELIISE AAVER

85

ANNE HAAVAJÕE

80

ANTS LICHT

75

MARTIN RANDMAA

70

ENE MOOR

70

NINA STAVYTSKA

70

ELVE MEIKAR

70

KALLE KAMS

70

SIRJE NAARITS

65

URSULA PALTS

65

RAILI PÄRN

65

URMAS TEDER

65

VIIVI VILLE

65

ÜLLE NÕMM

65

EHA MÖLDER

65

OLEV LUST

65

JAAN RAUDVEE

65

MARINA LIIVASTE

60

LAINE NAARITS

60

OLEV KÄSPERSON

60

EHA TINGAS

60

AARE POOK

60

LIIVI AUME-JÄNES

60

VELLO EIGI

60

GEORG MEHIKE

60

TERJE KÄBLIK

60

ANNE REBANE

60

Veebruaris registreeritud lapsed
HENRI VAHER

Küttekoldevälise tule tegemisel lõkkes, tünnides jm on lubatud põletada ainult
puhast puitu (mitte värvitud, immutatut), sütt, paberit ja oksi. Keelatud on rohke
suitsu tekitamine ja muude materjalide põletamine. Küttekoldevälise tule
tegemisel ja grillimisel tuleb lähtuda siseministri määrusest „Küttekoldevälise
tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“ ning tule tegija on
kohustatud järgima tuleohutuse seadusest tulenevaid nõudeid. (KK)

Müüa 3-meetrised küttepuud,
hall ja must lepp.
Kontakt 5692 1906.

Juubilarid
Märtsis

AKSEL MITT

Tule tegemisest

Korstnapühkija 5560 4046

Palju õnne!

Müüa saetud-lõhutud küttepuud
kojuveoga.
Pikkus ja kogus vastavalt soovile.
Kontakt 5647 6346 või õhtuti 325 0113.

ANNABEL LUSTUS
ISABELLA BELJAKOV
1. märtsi seisuga on Kadrina valla elanike arv
4809.
NB! Kes ei soovi, et teda õnnitletakse
vallalehes, palun sellest teada anda
telefonil 322 5631.

Mälestame
EVI VÕRK
16.11.1951 – 11.02.2021
OLEV SUURKAEV
10.04.1942 – 14.02.2021
ALLA KUKK
24.06.1933 – 21.02.2021
MIA-MAIE MITT
18.06.1938 – 24.02.2021
EDA PEETS
04.04.1955 – 28.02.2021
ELSA KALLIS
14.07.1930 – 04.03.2021

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

